
 



 
 

 



Розроблено робочою групою у складі: 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проектної 

групи  

 

Найменуван

ня посади,  

місце роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач  

рік 

закінчення, 

спеціальність, 

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-

педагогічн

ої 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 

(найменуванн

я закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі)  

 

Керівник 

проектної 

групи  

      

Козачук 

Олег 

Олександров

ич 

Асистент 

Кафедри 

міжнародних 

відносин 

Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія 

Федьковича, 
2004 р.,  
спеціальність 

«Країнознавство», 
кваліфікація 

«Магістр 

міжнародних 

відносин, 

перекладач». 
 
Диплом РН № 

25467972 від 

30.06.2004 
 

 

Доктор 

політичних 

наук, 

спеціальність 

052 
«Політологія» 

(спеціальність 

23.00.02 

«Політичні 

інститути та 

процеси»). 
Тема 

дисертації : 
«Національне 

питання у 

внутрішній 

політиці США 

та Канади: 

порівняльний 

аналіз», 

диплом ДД № 

15 років Основними напрямами наукової діяльності є вивчення 

політики застосування багатокультурних практик у США та 

Канаді, зокрема ролі держави у здійсненні політики 

культурного плюралізму в США та політики 

багатокультурності в Канаді за якими опубліковано більше 50 

науково-методичних праць, в тому числі 1 монографія:  
1. Козачук О. Національне питання у внутрішній політиці 

США та Канади: порівняльний аналіз. Чернівці: 

Технодрук, 2018. 368 с. 

2. Kozachuk O. Putin’s War Against Ukraine: Revolution, 

Nationalism, and Crime by Taras Kuzio. Nations and 

Nationalism. 2019. 25(2). P. 746-747. URL: 

https://onlinelibrary-wiley-

com.ezproxy.cul.columbia.edu/doi/10.1111/nana.12511. 

3. Kozachuk O. Rethinking Central and Eastern Europe’s 

Identity: Cultural Pluralism and Multiculturalism versus the 

Rise of 

4. Nationalism. EURINT. 2018. Vol. 5. Pp. 27-43. URL: 

http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT

2018_KOZ.pdf 

5. Козачук О. Форд Джеральд Рудольф. У Американський 

Fulbright Visiting 

Scholar 
(USA) 

2019/2020  



008771 
від 20.06.2019 

р., доцент по 

кафедрі 

міжнародних 

відносин, 

атестат АД № 

002899 від 

20.06.2019 р. 

президенціалізм: інститут глави держави в США у 

персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна 

енциклопедія / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. 

Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-

2000, 2018. С. 296–303. 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Члени 

проектної 

групи  

      

Макар Юрій 

Іванович 
Завідувач 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

професор, 
факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Освіта: 

Київський 

державний 

університет ім. 

Тараса 

Шевченка, 1962 

р., спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація 

«Історик, 

учитель історії 

середньої 

школи». Диплом 

P № 047438. 
 

Доктор 

історичних 

наук, всесвітня 

історія - 

07.00.03, 

диплом UT № 

002238, 
11 березня 

1990 р., 

протокол ВАК 

СРСР № 

108115, 

професор по 

кафедрі нового 

і новітнього 

часу, атестат 

ПР №010911, 

протокол 

Державного 

комітету СРСР 

по народній 

освіті №11/748-

п від 11 

листопада 1991 

р.  
Заслужений 

діяч науки і 

техніки 

України від 21 

49 р. Автор більше 550 науково-методичних публікацій, в тому 

числі монографій. 
 Є науковим керівником 30 кандидатів та науковим 

консультантом 15 докторів історичних та політичних  наук.  
Очолює спеціалізовану вчену раду Д 76.051.03 Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  
Є академіком Української академії політичних наук, 

Української академії історичних наук, Міжнародної 

слов’янської академії наук, Української вільної академії у 

США, почесний професор Чернівецького, Волинського та 

Ряшівського (Польща) університетів, почесний доктор 

Прикарпатського університету.  
Редактор - Історико-політичні проблеми світу. Зб.наук. статей 

Кафедри міжнародних відносин ЧНУ; заступник редактора - 

Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. 
 Входить до Наукової Ради журналу ANTE PORTAS Studia nad 

Bezpieczeństwem.  
 
Основні публікації:  
 
- Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя 

холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. 

Спогади. Документи. 3 томи, Чернівці, Букрек, 2011-2015, 

2740 с., колективна праця; 
- Університети мого життя. Спогади. Технодрук, 2019, 604 с.; 
- Кафедра міжнародних відносин Чернівецького національного 

Посольство 

України, 

Бібліотека 

Петлюри, Наукове 

товариство 

Шевченка (м. 

Париж, Франція), 

2011 р., № 470-

ОП, 5.07.2012; 

стажування без 

відриву від 

виробництва, 

офіційний лист, 

тема «Українці 

Холмщини та 

Підляшшя: 

суспільно-

політичне життя» 

 



серпня 2001 р.  
 

університету імені Юрія Федьковича. - Чернівці: Технодрук, 

2017. - 352 с.; 
- Буковина. Історичний нарис. Чернівці, Зелена Буковина, 

1998, 416 с., колективна монографія; 
- Хотинщина. Історичний нарис. Чернівці, Молодий 

буковинець, 2002, 464 с., колективна праця; 
- Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з 

найдавніших часів до середини ХХ ст. ). Чернівці, Рута, 2005, 

744 с., колективна праця; 
- Мудрість народна - мудрість міжнародна. Прислів`я, 

приказки, крилаті вислови та мовні звороти дванадцятьма 

мовами. Друге видання, Львів, 2016 рік, 350 с., колективна 

праця; 
- Україна в міжнародних організаціях. Навчальний посібник. 

Чернівці, Прут, 2009, 880 с., колективна праця; 
- Політологія. Навчальний посібник. Чернівці, Рута, 2010, 596 

с., колективна праця 
 - Походження та характер перешкод у державотворчих 

процесах України. Методичні настанови. Чернівці, ЧНУ, 2015, 

32 с.  
- Rosyjska wizja Ukrainy i Ukraińców przejawem wojny 

hybrydowoj, Ante-Portas-Studia nad Bezpieczeństwem, 2018, Nr 

2(11), D01:10.3374/2201823. с. 185-196.  
- Makar J., Burdiak V. The principles og local self-governance in 

the constitutions of post-communist countries of Central and 

Eastern Europe: common and special // Samorząd terytorialny w 

konstytuciach wybranych państw Europy Środkowo-Wshodniej. 

Zarys problematyki, Chełm, 2018, s.37-50 
- Макар Ю. Від минулого до майбутнього через сьогодення: 

нелегкий шлях до українсько-польського міжлюдського 

порозуміння // Sprawy międzynarodowe, 2018, T.LXXI, nr 1 , 

s.157-170 
- Макар Ю.І. Українській Дипломатії 100 років // Історико-

політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. 

- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. - 

Т.35-36. - С.77-94 

- Makar J. Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście 

procesów integracji europejskiej// Wschód Europy. Studia 

humanistyczno-społeczne. Vol 2, No 2, 2016. S- 169-181. ISSN: 



2450-4866 

https://journals.umcs.pl/we/issue/view/372/showToc 
 

Лупул 
Тарас 

Ярославович 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія 

Федьковича, 

1995 р., 

спеціальність 

«історія», 

історик, 

викладач історії 

Доктор 

політичних 

наук, 23.00.02 – 

політичні 

інститути та 

процеси, 

диплом ДД № 

008918 від 

22.12.2010 р., 

протокол №47-

06/8. 
Тема 

дисертації 

«Політизація 

етнічності як 

інституційний 

фактор процесу 

формування 

сучасної 

канадської 

політичної 

нації» 
 
Доцент 

кафедри  

міжнародних 

відносин, 

атестат 02ДЦ 

№015614 від 

19.10.2005, 

протокол 

№4/67-Др. 
 
(052 – 

політологія) 

23 р. 4 м. Основними напрямами наукової діяльності є фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження націоналізму, 

націєтворення, імміграції, інтеграції, акультурації, асиміляції 

іммігрантів у приймаюче суспільство, теорії і практики 

політики багатокультурності, еміграції з Північної Буковини, 

політичної історії Канади за якими опубліковано близько 70 

наукових робіт: 1 монографія, 3 методичних посібники, 25 

наукових статей, зокрема: 
1. Lupul Т. Francophone Immigrants Outside Quebec and 

Anglophone Immigration in Quebec: A Comparatative Statistical 

Data Analysis // Історико-політичні проблеми сучасного світу, 

2019. Том 40. C. 152-157. 
2. Лупул Т. Методологічні основи дослідження типів 

політичної влади у міських спільнотах // Історико-політичні 

проблеми сучасного світу, 2015. Том. 29–30. C. 152-157. 
3. Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний 

фактор сучасного процесу канадського націєтворення: 

монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 456 с.  
4. Лупул Т.Я. Соціально-політична амбівалентність моделей 

„багатокультурність” та „етнічний кандець” як типів 

проекту сучасного канадського націєтворення // Історико-

політичні проблеми сучасного світу. Зб. наук. статей. 

Чернівці, 2010. Т. 21–22. С. 68 72. 
5. Лупул Т. Я. Українська етнічна група Канади як тип 

незавершеної та перехідної етнічності // Історичний архів. 

Наукові студії: Збірник наукових праць. Миколаїв: Вид-во 

ЧДУ імені Петра Могили, 2010. Вип. 5. С.144–119. 
Науковий керівник чотирьох захищених кандидатських 

дисертацій з політичних наук. Наразі здійснює наукове 

керівництво двома аспірантами і одним здобувачем наукового 

ступеня кандидата політичних наук. 
Член Спеціалізованої вченої ради К38.053.01 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

та Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у 207-Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 
Брав участь у проектах: Альбертський університет (Канада) 

Національна 

академія 

державного 

управління при 

Президентові 

України, 

сертифікат,  

Теоретичні і 

практичні 

аспекти 

трансформації 

конфліктів 

світовий досвід, 

8.04.2016 



2008, 2013, 2014 рр.; Карлтонський університет 2013 р. 
Федуняк 
Сергій 

Георгійович 

 

Професор 

кафедри 

міжнародних 

відносин 

Чернівецький 

державний 

університет,  
1990 р., 

спеціальність 

«історія»,  
історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва 
 

Диплом з 

відзнакою 
ПВ №780672, 
Виданий 28 

червня 1090 р. 

Доктор 

політичних 

наук, 23.00.04 – 

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем і 

глобального 

розвитку, 

диплом ДД № 

005384 від 

09.11.2006 р., 

протокол №28-

06/10 

Тема дисертації 

– «Політичний 

вимір системи 

безпеки 

євроатлантично

го простору і 

нових 

незалежних 

держав». 

Професор 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

атестат 12ПР 

№ 005610 від 

03.07.2008, 

протокол 

№4/24. 

(052 – 

політологія) 

28 р. 2 м. Основними напрямами наукової діяльності є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження системи 

міжнародних відносин після завершення «холодної війни» і на 

початку ХХІ ст., стану системи безпеки на глобальному і 

регіональному рівнях в умовах припинення існування 

біполярного світу, політичного виміру системи безпеки в 

Європі і на пострадянському просторі за якими опубліковано 

понад 150 наукових робіт: 1 монографія, 2 навчальних 

посібники, близько 100 наукових статей, зокрема: 
1. The Ukrainian Revolution in International Context in: Victor 

Stepanenko & Yaroslav Pylynskyi (eds) Ukraine After the 

Euromaidan: Challenges and Hopes. Bern-Berlin-Bruxelles, 

Peter Lang, 2015.  P. 97104. 

2. Україна і країни СНД // Зовнішня політика України –2014: 

стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г. М. 

Перепелиці, О. В. Потєхіна. К.: ВД «Стилос», 2015. С. 265–

278. 
3. Проблема політичного лідерства США в контексті кризи 

постбіполярної системи міжнародних відносин // 

Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний 

і безпековий вимір. Монографія. К.: Центр вільної преси, 

2016. С. 139–149. 
4. Стратегічне партнерство пострадянських країн // 

Стратегічне партнерство у міжнародних відносинах. 

Монографія. К.: Вадекс, 2018. С. 443–464. 
5. Субрегіональні проекти в контексті розвитку Східного 

партнерства ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного 

світу. Збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2019. Т.40. С. 76–82. 
Науковий керівник дев'яти захищених кандидатських 

дисертацій і однієї докторської дисертації  із політичних наук. 

Наразі теж здійснює наукове керівництво аспірантами і 

здобувачами. 
Брав участь у виконанні наукових проектів та грантів: 

1. Формування порядку денного головування України в 

ОБСЄ в 2013 році, Регіональний філіал НІСД у м. Одеса, 

Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 

Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 

(2012). 

Прикарпатський 

національний 

університет 

імені В. 

Стефаника,  
довідка № 01-

15/03/686 про 

проходження 

стажування, 

видана 15 

травня 2017 

року. 
Тема 

стажування 

«Вивчення 

досвіду 

навчально-

методичної та 

наукової роботи 

кафедри 

міжнародних 

відносин». 



2. Дослідницька стипендія Фонду ім.. Дж. Фулбрайта, 

Інститут Кеннана (США, 2010). 

3. Європейська і євроатлантична інтеграція у навчальній 

програмі  середньої  школи в контексті західного регіону 

України (МОНУ, 2007). 

4. Проблеми регіональної стабільності (Чернівецька обласна 

державна адміністрація, 2004) 

5. Прикордонні ідентичності: історія та сучасність (ФРН, 

2010–2014) 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. До 2014 р. також входив до складу 

спеціалізованої вченої ради Д. 26.176.02 Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України. 
Коврик-Токар 

Лариса 

Іванівна 

В.О. доцента 
кафедри 
міжнародних 

відносин, 
факультет 

історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

Освіта:  
Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія 

Федьковича, 
2004 р., 

спеціальність 

«Країнознавство», 
кваліфікація 

«Магістр 

міжнародних 

відносин, 

перекладач». 
Диплом РН № 

25467971 від 

30.06.2004 
 

 

  

 

Кандидат 

політичних 

наук, 23.00.02 – 

Політичні 

інститути та 

процеси (ДК 

050872 від  

28.04.2009 р.). 
Тема 

дисертації – 

«Еволюція 

зовнішньої 

політики 

Російської 

Федерації щодо 

країн СНД: 

головні 

напрямки та 

визначальні 

тенденції». 
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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 

Міжнародні відносини 

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 25.11.2014., протокол № 

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

Термін дії до 01.07.2024 р.  

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 01.07.2024 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 

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


професійних обов’язків у сфері міжнародних відносини та суспільних 

комунікацій з акцентом на розвиток навиків, необхідних для аналітичної, 

прогностичної та 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 міжнародних 

відносин, 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. 

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 формуванні та 

розвитку професійних компетентностей у сфері науки 

про міжнародні відносини; вивченні теоретичних та 

методичних положень, організаційних та практичних 

інструментів в галузі міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій, зовнішньої політики держав; 

практичного викладу та правильного методичного 

застосування набутих знань, вміння застосування 

новітніх технологій в науковій діяльності; здійсненні 

аналітичної, управлінської та перекладацької 

діяльності.  

Ключові слова: міжнародні відносини, суспільні 

комунікації, наука,  навчання, зовнішня політика, 

аналітична діяльність, системний аналіз, 

інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 

політики. 

Особливості 

програми 

1.Студенти можуть робити акцент на інформаційно-

аналітичній діяльності у сфері міжнародних 

відносинах та суспільних комунікаціях. 

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 чел Маре», 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 зовнішньої політики 

держави. А саме: 

3431 – Секретар адміністративних органів 

3436 – Адміністративний помічник 

3436.1 – помічник керівників 

3436.1 – Помічники керівників підприємств, установ 

та організацій 

3436.1 - Референт 

3436.9 – Інші помічники 

3439 – Фахівець з організації інформаційної безпеки 

3439 – Секретар дипломатичного агенства 

3439 – Аташе 

3472 – радіо-, теле- та інші ведучі 
 

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. Викладання 

відбувається 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 переважно  відбувається в малих і середніх 

групах (до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою 

презентацій самостійно та в малих групах. Під час 



третього та четвертого року частина часу (6 кредитів) 

дається на написання курсової роботи, яка також 

презентується та обговорюється за участі викладачів 

та 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 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 

індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 

урахуванням балів поточного контролю.  

Державна атестація – кваліфікаційний іспит 

(Міжнародна інформація, Міжнародні інформаційні 

відносини, Теорія масової комунікації, Сучасні 

інформаційні системи та технології).  

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 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 міжнародних 

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 Знання основ законодавства і правового 

регулювання, сутності і специфіки різних форм 

державного правління і форм державного 

устрою 

ФК 7 Вміти застосувати методи наукових 

досліджень у сфері міжнародних відносин та 

комунікацій для написання кваліфікаційних 

робіт. 
 

ФК 8 Володіння знаннями про суть та стан 

вирішення основних наукових теоретичних i 

прикладних проблем сучасних міжнародних 

відносин  

ФК 9 Здатність аналізувати конкретні події 

міжнародних відносин,  створювати відповідні 

експертні бази даних і на їх підставі робити 

аргументовані висновки та рекомендації для 

державних структур та дипломатичних 

установ. 

ФК 

10 

Здатність використовувати базові знання 

основних законодавчих та нормативно-

правових актів довідкових матеріалів, чинних 

стандартів, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в галузі міжнародних 

інформаційних відносин. 
 

ФК 

11 

Здатність до прогнозування конфліктних та 

кризових ситуацій в політичному житті й 

розробка практичних рекомендацій щодо їх 

усунення,  уміння здійснювати міжнародне 

листування, складати огляди і реферати з 

іноземних матеріалів та інших джерел 

інформації 

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 поняття природи, джерел та напрямів 

еволюції міжнародних відносин, міжнародної 

політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики. 

ПРН 5 Вміти оцінювати відповідність процесів та дій 

суб’єктів зовнішньої політики принципам 

міжнародного права 

ПРН 6 Вміти здійснювати збір та обробкуи статистичних 

даних щодо особливостей політичного та соціально-

економічного розвитку суспільно-територіальних 

систем, країн, регіонів та їх зовнішньоекономічної 

діяльності 

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 Вміти прогнозувати політичний і соціально-

економічний розвиток суспільно-територіальних 

систем, країн, регіонів та їх зовнішньополітичної 

діяльності 



ПРН 10 Уміти критично оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні та інші події і явища на підставі 

відповідного обсягу знань  

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 діяльності 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  забезпечити освітній 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 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 “Erasmus Mundus” 
Програма “Erasmus Mundus” – це програма 

Європейського союзу зі співпраці у галузі вищої 

освіти. “Erasmus Mundus” 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, “Erasmus Mundus” підтримає 

близько 100 партнерств між магістерськими курсами 

“Erasmus Mundus” 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.  Tempus сприяє 



 

 

  

добровільному зближенню (з ініціативами ЄС) у сфері 

вищої освіти, виходячи з Лісабонської стратегії зі 

збільшення кількості робочих місць і забезпеченню 

просування Болонського процесу, покликаному 

формувати Європейський простір вищої освіти. 

Історико-етнографічна спадщина – складова 

сталого розвитку туризму на Буковині (СПАДЩИНА) 

(Historical Andethnographic heritage – part of the 

sustainable development of tourism in Bukovina 

(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 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 чел Маре», 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  



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. Іноземна мова спеціальності 

 

810/27 екзамен,  

залік 

ОК 7. Теорія та практика перекладу 180/6  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 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 150/5 екзамен 

ОК 16 Вступ до спеціальності 120/4 екзамен 

ОК 17 
Історія міжнародних відносин 

240/8 екзамен, 

екзамен 

ОК 18 
Країнознавство 

240/8 екзамен,  

екзамен 

ОК 19  Основи геополітики 120/4  екзамен 

ОК 20 Основи наукових досліджень 90/3 залік 

ОК 21 Міжнародні відносини та міжнародне право 210/7 екзамен, 

екзамен 

ОК 22 Міжнародні організації 120/4  залік 

ОК 23 Інформаційно-аналітична діяльність в 90/3 залік 



міжнародних відносинах 

ОК 24 Міжнародні відносини та міжнародне 

приватне право  

150/5 екзамен 

ОК 25 Курсова робота 180/6,0  

    

ОК 26 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

міжнародних відносин 

90/3 залік 

ОК 27 Літня школа мови та культури 90/3 залік 

ОК 28 Маршрутна практика (за кордоном) 90/3 залік 

ОК 29 Перекладацька практика 90/3 залік 

    

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  5400/180 

(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 

90/3,0 залік 

 Загальний обсяг по блоку 180/9,0  

Вибірковий блок 2 (цикл професійної підготовки) 

ВБ 2.1. Політична система США / Українська діаспора

 в Канаді: вплив на канадсько-

українські стосунки  

90/3,0 залік 

ВБ 2.2. Націоналізм як форма суспільно-

політичного руху та політичної ідеології / Діял

ьність МО у сфері охорони і збереження всесві

тньої спадщини ЮНЕСКО 

90/3,0 екзамен 

ВБ 2.3. Україна в умовах глобальних і регіональних ви

кликів / Україна та українці в світі  

90/3,0 залік 

ВБ 2.4. Етнонаціональні конфлікти сучасного світу / 

Миротворчість як інструмент забезпечення мі

жнародної безпеки 

90/3,0 залік 

ВБ 2.5. Зв'язки з громадськістю / Проблема тероризму 

у міжнародних відносинах 

90/3,0 залік 

ВБ 2.6. Міжнародні економічні відносини / Цивілізації

 світу 

90/3,0 залік 

ВБ 2.7. Дипломатія України / Розвиток країн ЦСЄ у мі 90/3,0 екзамен 



 

жвоєнні 20-

річчя: міжнародна складова проблеми 

ВБ 2.8. Європейський Союз в міжнародних відносина

х / НАТО в європейській системі міжнародних

 відносин: функціонування та тенденції розвит

ку 

90/3 залік 

ВБ 2.9. Конституційні аспекти розвитку політико-

правових систем світу / Етнодержавознавство 

90/3 залік 

ВБ 2.10. Внутрішньополітичний розвиток країн світу / 

Культурні та духовно-

релігійні традиції країн світу 

120/4 залік 

ВБ 2.11. Безпекові проблеми на пострадянському прост

орі / Корінне населення в урядовій політиці Ка

нади / Демократія: від теорії до практики 

120/4 залік 

ВБ 2.12. Актуальні питання зовнішньої політики країн 

Африки та Латинської Америки/ Особливості з

овнішньої політики країн ЄС 

120/4 екзамен 

ВБ 2.13. Зовнішня політика країн Північної Америки / 

Організаційні особливості зовнішньої політик

и провідних держав світу 

120/4 екзамен 

ВБ 2.14. Країни ЦСЄ соціалістичної доби (1945 -

 1991 рр.) у контексті міжнародних відносин / 

Новий світовий порядок: загрози і можливості 

90/3 залік 

ВБ 2.15. Регіональні мови (польська, румунська)  270/9,0 екзамен, 

залік 

ВБ 2.16. Військова підготовка  870/29,0  

Кваліфікаційний іспит  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 1800/60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 7200/240 



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 

навчальної практик (інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних 

відносин, літня школа мови та культури, маршрутна практика (за кордоном), 

перекладацька практика) і проведення підсумкової атестації у формі 

кваліфікаційного державного екзамену.  

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 180 кредитів ЄКТС 

(75%) і включає 24 дисципліни (162), практику з інформаційно-аналітичного 

забезпечення міжнародних відносин, літню школу мови та культури, 

маршрутну практику (за кордоном), перекладацьку практику (12 кредитів) та 

курсові роботи (6 кредитів). Вибіркова частина навчального плану має обсяг 

60 кредитів ЄКТС (25%).  

В обов’язковій частині передбачено 4 навчальні дисципліни циклу 

загальної підготовки (ОЗП) (12 кредитів) та 30 дисциплін циклу професійної 

підготовки (ОПП) (187 кредитів), практику з інформаційно-аналітичного 

забезпечення міжнародних відносин (3 кредити), літня школа мови та 

культури (3 кредити), маршрутну практику (за кордоном) (3 кредити), 

перекладацьку практика (3 кредити) та курсові роботи (6 кредитів). 

Вибіркова частина навчального плану охоплює 18 дисциплін самостійного 

вибору студента (60 кредитів). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

  Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

проводиться у формі захисту кваліфікаційного іспиту та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. Міжнародні відносини.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



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           + +   +     + + + + +  

 

 

  



 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 +  +  

 

 

 

 

  



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           +     + +    +   +  

 
 

 

 

 
 

 

 



 

  



 

 

  

 

 

 

 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  +  +  

 

 

 

 

 

 


