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РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 

1. Відгук на освітньо-професійну програму «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, наданий завідувачкою кафедри Міжнародних відносин, інформації та 

регіональних студій Національного авіаційного університету (Київ), 

доктором політичних наук Ржевською Ніною Федорівною (Додаток 1.1). 

2. Відгук на освітньо-професійну програму «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, наданий завідувачкою кафедри Міжнародних відносин і зовнішньої 

політики Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(Вінниця), кандидатом історичних наук Богінською Іриною Валентинівною 

(Додаток 1.2). 

3. Відгук на освітньо-професійну програму «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, наданий Директором Департаменту комунікацій Чернівецької 

обласної державної адміністрації, кандидатом політичних наук Вікторією 

Гатрич (Додаток 1.3). 

4. Відгук на освітньо-професійну програму «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, наданий Начальником Управління Служби безпеки України в 

Чернівецькій області Віталієм Монастирецьким та кандидатом політичних 

наук Ігорем Гаврадою (Додаток 1.4). 

5. Відгук на освітньо-професійну програму «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, наданий командиром військової частини А 4267 Міністерства 

оборони України Вячаславом Котликом (Додаток 1.5). 
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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 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково- 

педагогіч-

ної 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) 

Керівник 

проектної 

групи 

      

Катеринчук 

Павло 

Миколайо- 

вич 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

інформації, 

заступник 

декана 

факультету 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Освіта: 

Чернівецький 

державний 

університет, 

1999 р., 

спеціальність 

«Всесвітня 

історія», 

кваліфікація 

«історик, 

викладач», 

Диплом з 

відзнакою РН 

№11798978 від 

19.06.1999 р. 

Кандидат 

політичних 

наук, 

спеціальність 

23.00.02 

«політичні 

інститути та 

процеси». 

Тема дисертації : 

«Еволюція 

канадського 

федералізму та 

проблема 

Квебека (80-ті - 

90-ті рр. xx ст.)», 

диплом ДК 

№022349 

від 11.02.2004 р., 

21 рік, 

3 місяці 
Автор більше 50 наукових і науково-

методичних праць, в тому числі 2 

навчальних посібників, понад 20 

публікацій у наукових збірниках, що 

належать до міжнародних науково-

метричних баз та українських фахових 

виданнях. Автор значної кількості 

науково-популярних публікацій у ЗМІ. 

Приймав участь у роботі кількох 

міжнародних наукових проектів. 

Є науковим керівником 2 кандидатів 

політичних наук.  

Є членом редакційної колегії, 

заступником головного редактора 

фахового видання України Медіафорум: 

аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент. 

Є науковим керівником 2 кандидатів. 

Березень-квітень 

2018 р.  

 

Східноєвропейськ

ий національний 

університет імені 

Лесі Українки (м. 

Луцьк), кафедра 

міжнародної 

інформації 

Наказ № 159 від 

14.03.2018 р. 

 

Тема стажування: 

«Комунікативні 

технології як 

чинник 

формування 
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доцент кафедри 

політології та 

державного 

управління, 

атестат 12ДЦ № 

020130 від 

30.10.2008 р. 

Працював ученим секретарем 

спеціалізованої вченої ради понад 15 

років, провів понад 200 захистів 

кандидатських і докторських дисертацій  

з політичних наук. 

Працює заступником декана факультету 

понад 15 років. 

Є членом Буковинського політологічного 

центру, НДІ Інституту європейської 

інтеграції та регіональних досліджень. 

Працював лектором понад 10 років у 

Центрі підвищення кваліфікації 

державних службовців та працівників 

місцевих рад при Чернівецькій обласній 

державній адміністрації. 

 

Основні публікації: 

1. Павло Катеринчук. Формування 

політичної самоідентифікації в умовах 

поширення соціальних медіа / Павло 

Катеринчук // Rocznik Chełmski. – 2016. – 

Т.20. – С. 245-257. 

2. Pavlo Katerynchuk. Social networks as a 

factor of political mobilization in Ukraine / 

Pavlo Katerynchuk // Eastern review. –T. 6. 

– 2017. – P. 103-111. 

3. Катеринчук П.М. Російська пропаганда 

як інструмент зовнішньополітичної 

стратегії щодо України / Павло 

Катеринчук // Історико-політичні 

проблеми сучасного світу. Збірник 

наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2016. 

– Т. 33-34. – С. 203-211. 

глобального 

інформаційного 

простору» 
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4. Pavlo Katerynchuk. The Role of Russian 

Media in Shaping Political Consciousness of 

Ukrainian Citizens / Pavlo Katerynchuk // 

Rocznik Chełmski. – 2017. – Т.21. – S. 213-

222. 

5. Катеринчук Павло. Російські медіа як 

засіб пропаганди в умовах 

євроінтеграційних прагнень України / 

Павло Катеринчук // Sprawy 

Miedzynarodowe. – 2018. – T. LXXI. – 

Numer 1. – S. 277-283.  

6. Катеринчук П.М. Роль нових медіа у 

виборчому процесі: рецепція досвіду 

США / Павло Катеринчук // Вісник 

Маріупольського державного 

університету. Серія: Історія. Політологія. 

– Вип. 17. – 2016. – С. 159-167. 

7. Pavlo Katerynchuk. Russian Federation’s 

Media Policy as a Factor of Political 

Destabilization in Central and Eastern 

European Countries / The European Union 

and the Eastern partnership: security 

challenges. Chişinău, Moldova / Vasile 

Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga 

Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy 

Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta 

Pachocka; sci. com.: Francisco Aldecoa 

Luzárraga [et al.]. – Chişinău : ECSA 

Moldova, 2018 (Tipogr. “Print-Caro”). – 

547 p., - P. 185-198. 

8. Катеринчук П.М. Медіаполітика Росії 

як засіб політичного тиску в країнах ЦСЄ 

/ Павло Катеринчук // Історико-політичні 
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проблеми сучасного світу. Збірник 

наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2017. 

– Т. 35-36. – С. 283-294. 

9. Pavlo Katerynchuk. Social networks as a 

factor of political mobilization in Ukraine / 

Pavlo Katerynchuk // Eastern Review 2017. 

–  T.6. – S. 103-112. (Łódź). 

10. P. Katerynchuk. Challenges and threats 

of Ukraine's national cyber security in 

hybrid war / Pavlo Katerynchuk // Вісник 

Маріупольського державного 

університету. Серія: Історія. Політологія. 

– Вип. 21. – 2018. – С. 166-173. 

11. Pavlo Katerynchuk. Challenges of 

Russia's information policy in Central and 

Eastern European Countries’ / Pavlo 

Katerynchuk // Rocznik Chełmski. – 2018. – 

Т.22. – S. 255-266. 

12. Pavlo Katerynchuk. Protection of 

Cyberspace as a Component of Ukraine's 

Information Security / Pavlo Katerynchuk // 

Медіафорум: аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент: зб. наук. 

праць. – Чернівці, 2018 – Вип. 6. – С. 57-

70. 

13. Pavlo Katerynchuk. Сhallenges Of 

Ukraine's Cyber Security: National 

Dimensions / Pavlo Katerynchuk // Eastern 

Review. – 2019. –  T.8. – S. 137-148  
Члени 

проектної 

групи  

      

Фісанов  Професор Освіта: Доктор 37 років Автор більше 100 науково-методичних Дипломатична 
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Володимир 

Петрович  

кафедри 

міжнародної 

інформації, 

Факультет 

історії 

політології та 

міжнародних 

відносин 

ЧНУ імені 

Юрія 

Федьковича 

Завідувач 

Кафедри 

Чернівецький 

державний 

університет, 

1981, Диплом Г-

ІІ 044358 від 

5.06.1981 р. 

історичних наук, 

спеціальність 

07.00.02 - 

«Всесвітня 

історія» 

Тема дисертації: 

«Політика США 

щодо Австро-

Угорщини у 

роки Першої 

світової війни», 

диплом ДД № 

001655  

від 14.02.2001 р., 

Професор 

кафедри 

міжнародних 

відносин, 

атестат ПР № 

003138 від 

21.10.2004 р. 

праць, в тому числі 2 монографій з 

проблем міжнародних відносин 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 

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  співпрацював у 

двосторонньому канадсько-українському 

тренінгу «Розвиток демократії», 

підтриманому канадським агентством 

СІDA, в якості тренера-методиста 

(м. Київ). 

Сертифікат участі (Certificate of 

Participation) у програмі професійного 

розвитку з проблеми «Дослідження 

демократії» в Університеті Квінз 

(Канада, Онтаріо) – лютий-квітень 2000 

р.   

Основні публікації:  

1. Ліберальний міжнародний порядок: 

«реалії» втілення та концептуальне 

бачення //Історичні і політологічні 

дослідження: Науковий журнал. - №1 

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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(64). – Вінниця: Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 2019. – С 

23-28. 

2. Світовий порядок «доби» Барака 

Обами і Дональда Трампа: еволюція 

поглядів і рішень  // Медіафорум: 

аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент : зб. наук. праць. Том 5. – 

Чернівці, 2017. – С. 180-189. 

3. Американський досвід застосування 

сучасних політтехнологій в умовах 

«гібридної» війни // Політичні та правові 

дисонанси в сучасних українських 

реаліях : зб. матер. «ХХХ Харківських 

політологічних читань», м. Харків, 16 

черв. 2017 р. – Харків, 2017. – С.76-79. 

4. Управління проектами в умовах змін 

та ризиків: проблеми ефективності // 

Медіафорум: аналітика, прогнози, 

інформаційний менеджмент : зб. наук. 

праць. Вип. 3-4. – Чернівці, 2016. – С. 52-

66. 

5. Реалії і міфи «шпигунського світу» у 

дзеркалі кінодоби холодної війни: 

політико-психологічні аспекти // 

Історико-політичні проблеми сучасного 

світу : зб. наук. ст. Т. 29-30. – Чернівці, 

2015. – С. 195-199. 

6. Ідеологічний фреймінг в умовах 

гібридної війни / В. П. Фісанов // 

Комунікація і дискомунікація в умовах 

розвитку сучасного інформаційного 

суспільства : зб. наук. праць за матер. 
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Всеукр. наук.-практ. конф., м. Чернівці,  

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

– Чернівці, 2015. – С. 8-10. 

7. Нове структурування особистості 

фахівця у сфері ІКТ: підходи до 

проблеми / В. Фісанов // Україна в 

системі глобального інформаційного 

обміну: теоретико-методологічні аспекти 

дослідження і підготовки фахівців : 

матер. ІІ Всеукр. наук. конф., м. Львів, 

25-26 жовт. 2013 р. – Львів, 2013. – С. 

237-241. 

8. 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. 

9. Безопасноста в Черноморския регион: 

предизвикателства и възможни решения 

във външната политика на България и 

Украйна / Списание на Българската 

академия на науките. – 2010. – № 6. – С. 

64-67.  

10. 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. 

Макух-Фе- Доцент Чернівецький Кандидат 19 років, Автор більше 100 науково-методичних Березень-квітень 
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доркова 

Іванна 

Іванівна 

кафедри 

міжнародної 

інформації 

Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

національний 

університет, 

2001 р., 

 

PH № 14176472 

 

Спеціальність 

«всесвітня 

історія» 

 

Кваліфікація: 

Магістр історії 

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)”, 

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 

10 місяців праць, голова методичної комісії щодо 

організації навчальної та акредитаційної 

діяльності кафедри, була науковим 

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. Макух-Федоркова І.І. ККанадська 

стратегія науково-технічної та 

інноваційної діяльності як складова 

частина розвитку інформаційної 

політики. // MEDIAFORUM: Analytics, 

Forecasts, Information Management: 

Collection of Research Articles. – 

Chernivtsi: Chernivtsi National University, 

2017. – Vol. 5. – C. 112-125.  

3. 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 

4. Макух-Федоркова І.І. Інформаційна 

асиметрія в глобальному 

комунікативному просторі: теоретичні 

аспекти // Комунікація і дискомунікація в 

2018 р.  

 

Східноєвропейсь-

кий 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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умовах розвитку сучасного 

інформаційного суспільства. / Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 24 квітня 2015 р. – С. 35-39/ 

5. Макух-Федоркова І.І. Створення 

технологічних кластерів – як головний 

напрямок розвитку науково-технічної 

політики в Канаді // Науковий Вісник 

Чернівецького університету Історія. 

Політичні науки. Міжнародні відносини: 

Збірник наукових праць. Випуск 486-487 

– Чернівці: Рута, 2009. – С. 111-115. 

6. Макух-Федоркова І.І. Критерії 

канадської системи інформаційної 

безпеки // Історико-політичні проблеми 

сучасного світу: Збірник наукових 

статей. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2020. – Т. 41. 

– C. 29-45. 

Осадца 

Іван 

Степанович 

Доцент 

Кафедри 

міжнародної 

інформації 

Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Освіта: 

Чернівецький 

державний 

університет, 

2000 р., 

спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація 

«Математик, 

викладач», 

Диплом з 

відзнакою від 

28.06.2000 

Чернівецький 

Кандидат 

політичних 

наук, 

спеціальність 

052, 

(спеціальність 

23.00.02 

«Політичні 

інститути та 

процеси»). 

Тема дисертації : 

«Розвиток 

політичного 

плюралізму та 

19 років Автор більше 60 науково-методичних 

праць. 

Учасник декількох міжнародних 

наукових проектів. 

Є членом редакційних колегій 2-х видань 

України, які входять до категорії «Б» 

переліку фахових видань України. 

Учасник атестації трьох 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 

Березень-квітень 

2016 р. 

Східноєвропейськ

ий національний 

університет ім. 

Л.Українки (м. 

Луцьк) 

На тему: 

«Теорія 

прийняття рішень 

в міжнародних 

відносинах» 

 

Наказ № 113-ОП 
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національний 

університет, 

2005 р., 

спеціальність 

«Країнознавство

», кваліфікація 

«Спеціаліст з 

міжнародних 

відносин, 

перекладач», 

Диплом з 

відзнакою від 

30.06.2005 

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. 

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 

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 

від 25.02.2016 
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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/article/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. 

8. Осадца І. Регіональні особливості 

формування і розвитку політичних партій 

Чернівецької області / І. Осадца // 

Політичні партії і вибори: українські та 

світові практики: збірник статей і тез за 

результатами наукової конференції 

«Політичні партії і вибори: українські та 

світові практики» (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 

року / Відп. за випуск Анатолій Романюк, 

Віталій Литвин. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – Вип. 2. – С. 73-94 

9. Осадца І., Стецюк М. Особливості 

політики Європейського Союзу щодо 

механізмів раннього попередження 

конфліктів (на прикладі України) / І. 

Осадца, М. Стецюк // Медіафорум : 
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аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент : зб. наук. праць. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 3-4. 

– С. 147-157 

10. Осадца І. Активність російської 

пропаганди в політичному просторі 

Республіки Болгарія (на прикладі 

місцевих виборів 2015 р.) / І. Осадца // 

Комунікаційні практики у сучасному 

політичному дискурсі : зб. наук. праць за 

матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 

20 травня 2016 р., Чернівці / відп. ред. 

В.П. Фісанов. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2016 . – С. 

100-103 

11. Осадца І. Місце інформаціно-

комунікаційних технологій у 

ефективному функціонуванні органів 

місцевого самоврядування Чернівецької 

області / І. Осадца // Сучасні 

інформаційні технології та розвиток 

громад / Збірник матеріалів 

Всеукраїнської конференції 

“Інформаційні технології та розвиток 

місцевого самоврядування” 15-17 грудня 

2008 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: 

Золоті литаври, 2008. – С. 70-74 

12. Осадца І. Транскордонне 

співробітництво як складова частина 

європейської інтеграції країни / І. Осадца 

// Науковий вісник Волинського 

національного університету імені Лесі 

Українки. Міжнародні відносини. 4. 
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2009. – Луцьк: ВНУ, 2009. – С. 48-54. 

Звоздецька 

Оксана 

Ярославівна 

Доцент 

Кафедри 

міжнародної 

інформації 

Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Освіта:  

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

2002 р., 

спеціальність 

"Всесвітня 

історія", 

кваліфікація 

магістр історії. 

Диплом з 

відзнакою 

PH № 21243273 

від 30 червня 

2002 р. 

 

Кандидат 

історичних наук, 

за спеціальністю 

07.00.02 – 

Всесвітня 

історія. 

Тема дисертації: 

«Польське 

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 

16 років, 3 

місяці 

Автор більше 30 науково-методичних 

праць, в тому числі 1 навчально-

методичного посібника. 

Основні публікації:  

1. Звоздецька О.Я. Кібербезпека ЄС в 

умовах посилення кіберзагроз та 

кібератак в сучасному глобалізованому 

світі / О.Я. Звоздецька // Медіафорум: 

аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент: зб. наук. праць. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 7. С. 

27-46. Джерело: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2019_7_

4 

2. 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. Джерело: 

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

details?id=49108 

3. 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 

Квітень-травень 

2016 р. 

 

Інститут 

міжнародних 

відносин 

Національного 

авіаційного 

університету  

(м. Київ) 

Наказ № 247- ОП 

від 11.04.2016 р. 

 

Тема стажування: 

«Інформаційна 

безпека 

особистості»  
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4. 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. 

5. 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 

6. 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 : 

Чернівецький національний університет, 

2015. – С. 110-114. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Стратегічні комунікації та 

національна безпека» 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 

Кафедра міжнародної інформації  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

International relations, public communications and 

regional studies 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Стратегічні комунікації та національна безпека 

Strategic communications and national security  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат Міністерство освіти і науки України  

Акредитаційна комісія від 22 вересня 2014., протокол 

№ 112. (наказ МОН України від 02.10.2014 № 2866 л.)  

Цикл/рівень 
 

НРК України магістр – 7 рівень, FQ-EHEA – другий 

цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Термін дії до 01.07.2024 р. (в межах діючого 

сертифікату про акредитацію спеціальності) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

Сайт факультету історії, політології та міжнародних 

відносин 

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

2 – Мета освітньої програми 

Мета ОПП «Стратегічні комунікації та національна безпека» – 

 підготовка висококваліфікованих фахівців другого (магістерського) рівня у 

сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики, зокрема із проблематики 

стратегічного прогнозування та управління, котра безпосередньо стосується 

міжнародної, національної та інформаційної безпеки України. Зазначена мета 

ОПП у повній мірі співвідноситься з місією та завданнями ЧНУ, пов’язаними 
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зокрема із системною підготовкою високопрофесійних та 

конкурентноспроможних фахівців, котрі ефективно діятимуть у 

глобалізованому інформаційному суспільстві в умовах зростаючої 

комунікативної навантаженості, будучи при цьому патріотами української 

держави як складової світового співтовариства. Вона полягає також у 

постійному забезпеченні системного та ефективного зв’язку сучасних 

управлінських комунікаційних практик в Україні із довгостроковою 

державною стратегією з підтримання необхідного рівня національної безпеки 

і захисту державного суверенітету. 

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 у сфері національної безпеки, пов’язані із 

довгостроковою зовнішньополітичною стратегією 

України, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і виникненням кризових ситуацій 

у сфері державної та національної безпеки. 

– Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи аналізу міжнародних безпекових 

ситуацій, структур, процесів та явищ, персоналій, а 

також діяльності міжнародних акторів державного та 

неурядового рівнів у контексті розробки та реалізації 

політики національної безпеки в умовах сучасних 

зовнішніх викликів і загроз. Спеціальні методи 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 

рішень у міжнародній і військово-політичній сферах. 

Інноваційні методи навчання включають проектну 

діяльність, професійні тренінги та ділові ігри, 

інтерактивні методики із широким використанням ІКТ. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітня програма орієнтована як на професійну 

діяльність, що охоплює виконання завдань з аналізу і 

прогнозування глобальних та регіональних ризиків, 

так і на проведення наукових досліджень у сфері 

міжнародних відносин, стратегічних комунікацій та 

національної безпеки. 

Процес навчання спрямований на підготовку фахівців 

зі стратегічного управління складними 

комунікаційними процесами з метою забезпечення 
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постійного і відкритого діалогу з дискусійних питань 

безпекової регіональної та національної політики з 

відповідними цільовими групами населення та 

представниками зацікавлених неурядових організацій. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 

міжнародних відносин, стратегічних комунікацій та 

національної безпеки.  

Ключові слова: стратегічні комунікації, національна 

безпека, міжнародні інформаційні відносини, кризовий 

комунікаційний менеджмент, прикладний аналіз 

консолідованої інформації, системний аналіз, 

інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої та 

внутрішньої політики. 

Особливості 

програми 

В освітній програмі акцент робиться на аналізі 

стратегічної інформації у сфері міжнародних відносин, 

у тому числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій і систем.  

Мобільність за програмою Еразмус, Tempus – 

рекомендується, але не є обов’язковою; студенти 

братимуть участь в спеціальних семінарах разом зі 

студентами-учасниками програми Еразмус. 

– 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. 

– Передбачається залучення студентів до 

прослуховування лекцій іноземною мовою. 

Передбачена співпраця з Інститутом історії 

Поморської академії (Польща). Договір про навчання в 

магістратурі за подвійним дипломом з університетом 

імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Зміст та структура профілю програми дає змогу 

отримати знання та навички і працевлаштуватися в 

державному та приватному секторах у різних сферах 

діяльності, зокрема: спеціаліст державної служби, 
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експерт із міжнародних і суспільно-політичних питань; 

консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 

та інших громадських організаціях); експерт з 

суспільно-політичних питань; інформаційний аналітик 

із стратегічних комунікацій; науковий співробітник; 

фахівець із зв’язків з громадськістю; аналітик 

консолідованої інформації. 

Випускник є придатним для працевлаштування: 
Підклас КП 1474. – Менеджери (управителі) у сфері 

досліджень та розвитку, зокрема за наступними 

професіями: 

- 1474. - Менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку; 

- 1474 - Менеджер (управитель) із комунікаційних 

технологій. 

Група КП 1475.4 Менеджери (управителі) з питань 

комерційної діяльності та управління, зокрема за 

наступними професіями: 

- 1475.4 – Менеджер (управитель) з 

адміністративної діяльності; 

- 1475.4 – Менеджер (управитель) із зв’язків з 

громадськістю. 

Група КП 2433.1 Наукові співробітники (інформаційна 

аналітика), зокрема за наступними професіями: 

- 2433.1 – Науковий співробітник (інформаційна 

аналітика); 

- 2433.1 – Науковий співробітник-консультант 

(інформаційна аналітика). 

Група КП 2433.2 – Професіонали в галузі інформації та 

інформаційної аналітики, зокрема за наступною 

професією: 

- 2433.2 –  Аналітик консолідованої інформації.  

Група КП 2443.2 Філософи, історики та політологи, 

зокрема за наступними професіями:  

- 2443.2 – Експерт із суспільно-політичних питань; 

- 2443.2 – Консультант із суспільно-політичних 

питань (в партіях та інших громадських 

організаціях); 

- 2443.2 – Політичний оглядач. 

Подальше 

навчання 

За програмами третього (освітньо-наукового) рівня 

підготовки доктора філософії 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через науково-

дослідну практику та самонавчання. Система методів 
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навчання базується на принципах цілеспрямованості, 

бінарності – активної безпосередньої участі викладача 

і студента. Основними підходами при викладанні та 

навчанні є гуманістичність, студентоцентризм, 

системність, технологічність, дискретність.  

Основні види занять: лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, онлайн-консультації та 

колоквіуми, самостійна робота, консультації з 

викладачами, розробка фахових проектів, написання 

наукових статей, участь в круглих столах.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, есе, реферати, 

доповіді, тести, презентації, тези, розробка та захист 

проектів, курсовий та дипломний проекти. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні  

ЗК 2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК6 Здатність працювати в міжнародному 

контексті 

ЗК7 Здатність працювати в команді 

ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість 

ЗК9 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконаних робіт 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК 1 Здатність виявляти та аналізувати природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, 

сучасні тенденції розвитку світової політики 

ФК 2 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності 

ФК 3 Здатність аргументувати вибір шляхів 

вирішення завдань професійного характеру у 

сфері міжнародних відносин, суспільних 
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комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення 

ФК 4 Здатність аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні та суспільні відносини, 

політичні та суспільні системи 

ФК 5 Здатність аналізувати та прогнозувати 

міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, 

правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному 

ФК 6 Здатність використовувати для дослідження 

міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи 

політології, економічної та правової науки, 

міждисциплінарних досліджень 

ФК 7 Здатність здійснювати прикладні аналітичні 

дослідження проблем міжнародних відносин 

та світової політики, суспільних комунікацій, 

регіональних студій, професійно готувати 

довідки 

ФК 8 Здатність організовувати та проводити 

міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати та оцінювати 

дипломатичні та міжнародні документи 

ФК 9 Здатність виявляти та аналізувати 

особливості розвитку країн та регіонів 

сучасних глобальних, регіональних та 

локальних процесів та місце в них України 

ФК 10 Здатність до самонавчання, підтримки 

належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення 

своєї фаховості та рівня кваліфікації 

ФК 11 Здатність здійснювати дослідження та/або 

запроваджувати інновації у галузі 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій 

ФК 12 Здатність будувати і досліджувати моделі 

процесів у сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій 

ФК 13 Здатність застосовувати кумулятивні знання, 
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наукові досягнення, інформаційні технології 

при здійсненні досліджень у сфері 

міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

 ФК 14 Здатність виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми у сфері національної, військово-

політичної та регіональної безпеки України, 

пов’язані з діяльністю вітчизняних 

спеціальних служб 

 ФК 15 Здатність розробляти і реалізовувати 

ефективні управлінські рішення, пов’язані із 

захистом національного інформаційного 

простору та забезпеченням кризового 

комунікаційного менеджменту 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 Знання та розуміння  

ПРН 1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів 

еволюції міжнародних відносин, міжнародної 

політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики. 

ПРН 2 Критично осмислювати та аналізувати глобальні 

процеси та їх вплив на міжнародні відносини 

ПРН 3 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та 

методики для дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики 

ПРН 4 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та 

національної безпеки, міжнародні та 

інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав 

ПРН 5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про 

стан міжнародних відносин, світової політики та 

зовнішньої політики держав 

ПРН 6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у 

сфері міжнародних відносин та глобального розвитку 

ПРН 7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем 

ПРН 8 Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами 

усно і письмово, з професійних і наукових питань 
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ПРН 9 Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи 

про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій т а регіональних студій 

ПРН 10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики 

ПРН 11 Здійснювати професійний усний та письмовий 

переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової 

тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та 

світової політики 

ПРН 12 Формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

ПРН 13 Брати участь у професійній дискусії у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до 

фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з фахових 

проблем 

ПРН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати за 

особистий професійний розвиток 

ПРН 15 Планувати та здійснювати дослідження проблем 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій з використанням сучасних 

наукових методів, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, аргументувати висновки, презентувати 

результати 

ПРН 16 Оцінювати міжнародні події, процеси у сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної 

безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах 

ПРН 17 Формулювати політичні цілі стратегічних комунікацій 

і створювати дієві моделі об’єктів і процесів у сфері 

національної, воєнно-політичної, регіональної та 

інформаційної безпеки 

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 науково-

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В 

процесі організації навчального процесу залучаються 
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професіонали з досвідом дослідницької /управлінської 

/інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом 

та іноземні лектори. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення сформоване та 

функціонує за такими напрямами: (1) організація 

викладання компонентів освітньо-наукової програми 

здійснюється в корпусах Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; (2) доступ до 

науково-метричних баз та реферативної бази даних 

SCOPUS, інших баз даних забезпечується бібліотекою 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича з локальної мережі; (3) для презентації 

освітніх компонентів освітньо-наукової програми та 

результатів дослідження магістрів використовується 

мультимедійне обладнання аудиторій факультету 

історії, політології та міжнародних відносин; (4) для 

поглибленого вивчення локальних та регіональних 

політичних процесів використовуються матеріально-

технічні ресурси Центру канадських студій, Центру 

американських студій, Центру румунських студій, 

Центру польських студій; (5) для використання 

сучасних Інтернет-платформ дистанційного навчання 

використовуються спеціально обладнані комп’ютерні 

класи факультету історії, політології та міжнародних 

відносин; (6) соціальна інфраструктура навчального 

середовища сформована системою гуртожитків, місць 

громадського харчування; актових залів (Червона, 

Мармурова, Зелена, Блакитна зали, зала 

Грушевського), спортивних залів та майданчиків. 

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. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення сформовано шляхом 

надання відкритого доступу до науково-метричних баз 

та реферативної бази даних SCOPUS (з локальної 

мережі Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; інформаційних ресурсів 

Центру канадських студій, Центру американських 

студій, Центру румунських студій, Центру польських 

студій; інформаційних та довідкових ресурсів 

бібліотеки факультету історії політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; інформаційних 
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ресурсів відділу міжнародних зв’язків Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Навчально-методичне забезпечення сформовано 

навчальним контентом, який відповідає галузі знань 29 

«Міжнародні відносини», спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», відповідно до якого розроблені 

силабуси навчальних дисциплін, що забезпечують 

індивідуальну освітню траєкторію теоретичної та 

практичної підготовки здобувачів другого освітньо-

наукового рівня вищої освіти.  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича 

та університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича укладені угоди про міжнародну 

академічну мобільність у рамках програм Erasmus+ та 

TEMPUS та безстрокові угоди між Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича 

та Консорціумом університетів Республіки Молдова-

Румунії-України; Європейським Центром у м. Люблін 

(Польща); Консорціумом університетів України та 

Варшавського університету; Американською Радою з 

міжнародної освіти (США); Університетом м. Ґрац 

(Австрія); Клаґенфуртським університетом Альпен-

Адрія (Австрія); Гродненським державним 

університетом імені Янки Купали (Білорусь); 

Саскачеванським університетом (Канада); 

Університетом Вітауса Великого (Литва); 

Молдовським вільним міжнародним університетом 

(Молдова); Університетом європейських політичних та 

економічних студій імені Константина Стере 

(Молдова); Інститутом міжнародних відносин 

Молдови (Молдова); Католицьким університетом м. 

Фрайбурга (Німеччина); Університетом Пассау 

(Німеччина); Університетом Ауґсбурґа (Німеччина); 

Єнським університетом ім. Фрідріха Шіллера 

(Німеччина); Жешовським університетом (Польща); 

Інститутом політичних досліджень Польської академії 

наук (Польща); Вищою школою бізнесу і 

підприємництва в Островцю Свєнктокшиському 

(Польща); Східноєвропейською вищою державною 

школою в Перемишлі; Вищою гуманістичною школою 

м. Ґданськ (Польща); Варшавським університетом 
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(Польща); Вроцлаським університетом (Польща); 

Ягеллонським університетом (Польща); Лодзьким 

університетом (Польща); Університетом імені Марії 

Кюрі-Склодовської в Люблині (Польща); Вищою 

державною гуманітарною школою в Коніні (Польща); 

Щецинським університетом (Польща); Поморською 

академією у м. Слупську (Польща); Ясським 

університетом «А. І. Куза» (Румунія); Університетом 

м. Орадя (Румунія); Університетом м. Любляна 

(Словенія); Університетом ім. Павола Йозефа 

Шафарика, м. Кошице (Словацька Республіка); Пан-

Європейським університетом, м. Братислава 

(Словацька Республіка); Університетом Пряшева, м. 

Пряшів (Словацька Республіка); Портлендським 

університетом (США); Карловим університетом, м. 

Прага (Чехія). 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної 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 

підсумков

ого 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП   

ОК 1. Національна безпека держави: виклики 

та стратегічні рішення 
120/4 екзамен 

ОК 2. Стратегії національної безпеки України 150/5 екзамен 

ОК 3. Іноземна мова 180/6 залік, 

екзамен 

ОК 4. Проблеми національної та регіональної 

безпеки 

120/4 екзамен  

ОК 5. Спеціальні служби в системі 

національної безпеки України 

120/4 залік 

ОК 6. Військово-політична безпека держави 120/4 залік 

ОК 7. Захист інформації в системі національної 

безпеки України 

120/4 залік 

ОК 8. Стратегічні комунікації 150/5  екзамен 

ОК 9. Технології інформаційно-аналітичної 

діяльності 

90/3 залік 

ОК 10. Курсова робота 90/3 екзамен 

ОК 11. Практика у дипломатичних установах, 

міжнародних та неурядових організаціях 

150/5  

ОК 12. Практика в органах державної влади та 

місцевого самоврядування 

120/4  

ОК 13. Практика з захисту інформації та аналізу 

даних 

120/4  

ОК 14. Випускна кваліфікаційна робота: 

дипломний проект  

300/10 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 1950/65 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (цикл загальної підготовки) 

ВБ 

1.1.1 

Цифрова безпека країн Європейського 

Союзу 

120/4 залік 

ВБ 

1.1.2 

Кіберзлочинність як загроза національній 

безпеці 

120/4 залік 

ВБ 

1.2.1 

Інформаційні війни 150/5 екзамен 
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ВБ 

1.2.2 

Психологічні війни та конфіденційний 

менеджмент 

150/5 екзамен 

 Загальний обсяг по блоку 270/9  

Вибірковий блок 1 (цикл професійної підготовки)   

ВБ 

2.1.1 

Вплив соціальних медіа на еволюцію 

військового конфлікту 

150/5 залік 

ВБ 

2.1.2 

Соціальні комунікації в кризових 

ситуаціях 

150/5 залік 

ВБ 

2.2.1 

Міжнародні відносини 

Поствестфальської доби 

150/5 залік 

ВБ 

2.2.2 

Війни і збройні конфлікти в сучасному 

світі 

150/5 залік 

ВБ 

2.3.1 

Моделювання та прогнозування 

міжнародних відносин 

180/6 екзамен 

ВБ 

2.3.2 

Інформаційно-прогностичний 

інструментарій національної безпеки 

180/6 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 750/25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

2700/90 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

освітньо-професійної програми «Стратегічні комунікації та національна 

безпека» ступеня магістра загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає 

оволодіння студентами 14 навчальними дисциплінами, проходження трьох 

практик – з захисту інформації та аналізу даних, в органах державної влади 

та місцевого самоврядування, у дипломатичних установах, міжнародних та 

неурядових організаціях, а також написання курсової роботи і проведення 

підсумкової атестації у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 65 кредитів ЄКТС 

(72,2%) і включає 9 дисциплін (39 кредити), практику з захисту інформації та 

аналізу даних (4 кредити), практику в органах державної влади та місцевого 

самоврядування (4 кредити), практику у дипломатичних установах, 

міжнародних та неурядових організаціях (5 кредитів), курсову роботу (3 

кредити) та дипломний проект (10 кредитів). Вибіркова частина навчального 

плану має обсяг 25 кредитів ЄКТС (27,8%). 

В обов’язковій частині передбачено 3 навчальні дисципліни циклу 

загальної підготовки (ОЗП) (15 кредитів) та 6 дисциплін циклу професійної 

підготовки (ОПП) (24 кредити). Вибіркова частина навчального плану 

охоплює 10 дисциплін самостійного вибору студента (25 кредитів). 
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Структурно-логічна послідовність вивчення компонентів освітньої програми 

 
 

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

 

9 семестр 

Вступ до спеціалізації 

Стратегії національної безпеки 
України 

Іноземна мова 

Інформаційні війни / Психологічні 
війни та конфіденційний менеджмент 

Моделювання та прогнозування 
міжнародних відносин 

Інформаційно-прогностичний 
інструментарій національної безпеки 

Спеціальні служби в системі 
національної безпеки України 

Військово-політична безпека 
держави 

10 семестр 

Іноземна мова 

Цифрова безпека країн 
Європейського Союзу / 

Кіберзлочинність як загроза 
національній безпеці 

Проблеми національної та 
регіональної безпеки 

Технології інформаційно-аналітичної  
діяльності 

Захист інформації в системі 
національної безпеки України 

Практика з захисту інформації та 
аналізу даних 

Практика в органах державної влади 
та місцевого самоврядування 

Курсова робота 

11 семестр 

Вплив соціальних медіа на 
еволюцію військового конфлікту / 
Соціальні комунікації в кризових 

ситуаціях 

Міжнародні відносини 
Поствестфальської доби / Війни і 

збройні конфлікти в сучасному світі 

Стратегічні  комунікації 

Практика у дипломатичних 
установах, міжнародних та 

неурядових організаціях 

Випускна кваліфікаційна 
робота: дипломний проект 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Упродовж навчання в магістратурі студент зобов’язаний виконати всі 

вимоги освітньо-професійної програми, зокрема здобути теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності, а також провести власне наукове 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення, та захистити кваліфікаційну роботу (дипломний 

проект). 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

спеціалізація «Стратегічні комунікації та національна безпека» здійснюється 

відкрито і публічно. У кваліфікаційній роботі не повинно міститися 

академічного плагіату і фальсифікації. Атестація проводиться у формі 

захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра за 

спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії».
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим 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 

ЗК 1  +   +  + + + + + + + + 

ЗК 2 +  + +  +  +  + +   + 

ЗК 3  +   + + +  +   +   

ЗК 4   +    +   + +  +  

ЗК 5  +  + + +  + + + + + + + 

ЗК 6 +  + +   +        

ЗК 7 +    + +  +   + + +  

ЗК 8     +  +  +     + 

ЗК 9  +  + + + +    + +   

ФК 1 +   + +   +  +   +  

ФК 2  +   +  +  +  + + +  

ФК 3  + + + + +  + + + + +  + 

ФК 4 +      + +      + 

ФК 5  +  + + + +  +  + + + + 

ФК 6 +  + +      +     

ФК 7  +   + + +  + +  + +  

ФК 8   +     +   +    

ФК 9  +  +    +  + +   + 

ФК 10 +      +     + + + 

ФК 11    + + + +  +   + +  

ФК 12  +  + + +  + + + + +   

ФК 13   + +     + + +    

ФК 14 + +   + + + +     + + 

ФК 15     + + + +     + + 
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4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам освітньої програми 

 
 ВБ 1.1.1 ВБ 1.1.2 ВБ 1.2.1 ВБ 1.2.2 ВБ 2.1.1 ВБ 2.1.2 ВБ 2.2.1 ВБ 2.2.2 ВБ 2.3.1 ВБ 2.3.2 

ЗК 1 + + +  + + +  +  

ЗК 2 +  +  +  +   + 

ЗК 3 + +     + + +  

ЗК 4    +       

ЗК 5     + +   + + 

ЗК 6   +    + +   

ЗК 7   + +       

ЗК 8 +    + +   + + 

ЗК 9 + +  +   +    

ФК 1   +    + + +  

ФК 2     +    + + 

ФК 3 + + + + + +   + + 

ФК 4  +         

ФК 5 +  + + +      

ФК 6 + +     + + + + 

ФК 7     + + +  +  

ФК 8    +       

ФК 9    + + + + +   

ФК 10   +  +  +    

ФК 11 +  + +     + + 

ФК 12 + +     + + +  

ФК 13       + +   

ФК 14  + + + + + +    

ФК 15 +  +     + + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 

5.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання обов’язковим компонентам освітньої програми 

 
 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ПРН 1 + +  + + + + +  + +  + + 

ПРН 2 + +  +  +  + + +  + + + 

ПРН 3  + +  + +   +     + 

ПРН 4    +   + +  + + +   

ПРН 5  + +  +  +   + + + + + 

ПРН 6 +     + + +     +  

ПРН 7 + +  + + + + + + +  +   

ПРН 8  + +        +    

ПРН 9    + + +   +  + +   

ПРН 10    + + + + + +   + + + 

ПРН 11 + + +  +  + + + +    + 

ПРН 12       + +  + +  +  

ПРН 13 +  +  + + +    + +   

ПРН 14 + + + + + +   +   +  + 

ПРН 15  +  +   +  +   + +  

ПРН 16 +   + + + + +  + +    

ПРН 17  +   + + + + + +  + + + 
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5.2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання вибірковим компонентам освітньої програми 

 
 ВБ 1.1.1 ВБ 1.1.2 ВБ 1.2.1 ВБ 1.2.2 ВБ 2.1.1 ВБ 2.1.2 ВБ 2.2.1 ВБ 2.2.2 ВБ 2.3.1 ВБ 2.3.2 

ПРН 1   +  + + +  + + 

ПРН 2 + + + +     + + 

ПРН 3 +      + +   

ПРН 4     + + + + + + 

ПРН 5 + +        + 

ПРН 6   +  +  +  +  

ПРН 7 + + + + + + + + + + 

ПРН 8           

ПРН 9   + +       

ПРН 10 + +   + + + + + + 

ПРН 11       +    

ПРН 12 + + +    +  + + 

ПРН 13   + + + + + +   

ПРН 14   +    +  + + 

ПРН 15 + +   + +     

ПРН 16 +   +   + +   

ПРН 17 + + + + +   + +  
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Додаток 1.1 
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Додаток 1.2 
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Додаток 1.3 

 

  



43 

 

  



44 

Додаток 1.4 
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Додаток 1.5 
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