Освітня програма «Міжнародна інформація»
Зі спеціальності № 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії»
1 – Загальна інформація
Повна
назва Чернівецький національний університет ім. Юрія
Федьковича
вищого
Факультет історії, політології та міжнародних
навчального
закладу
та відносин
структурного
підрозділу
Ступінь
вищої Другий вищий рівень освіти
міжнародних
відносин,
суспільних
освіти та назва Магістр
кваліфікації мовою комунікацій та регіональних студій. Фахівець з
перекладу іноземної мови (Міжнародна інформація)
оригіналу
Тип диплому та Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
обсяг
освітньої термін навчання 1.4 роки
програми
Протокол № 47/1 засідання Ліцензійної комісії
Наявність
Міністерства освіти і науки України від 6 квітня
акредитації
2017 р. про розширення провадження освітньої
діяльності
Цикл/рівень
Наявність ступеня бакалавра
Передумови
Українська
Мова(и)
викладання
Термін дії освітньої
програми
2. Перелік компонент освітньо-професійної/науковоїпрограми
та їх логічна послідовність
2.1.
Код н/д

1

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Перелік компонент ОП

Компонентиосвітньоїпрограми
(навчальнідисципліни, курсовіпроекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Методика викладання у вищій школі
Педагогіка та психологія вищої школи
Іноземна мова (фахова)

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумк.
контролю
4

150/5
90/3
360/12

екзамен
екзамен
залік,

екзамен
Дисципліни вільного вибору студентів
ОК 4. Аналітика ЗМК/Методи дослідження ЗМК
120/4
залік
Цикл професійної підготовки
Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК 5. Практикум перекладу
150/5
залік
ОК 6. Проблеми національної та регіональної
120/4
екзамен
безпеки
ОК 7. Інформаційні війни
150/5
екзамен
ОК 8. Практикум з інформаційно-аналітичного
120/4
залік
забезпечення міжнародних відносин
ОК 9. Моделювання та прогнозування міжнародних
180/6
екзамен
відносин
Дисципліни вільного вибору студентів
ОК 10. Рекламні комунікації/Основи рекламної
150/5
залік
діяльності
ОК 11. Електронне урядування/Електронна
120/4
залік
демократія
ОК 12. Брендінг в міжнародних
150/5
іспит
відносинах/Територіальний брендінг
ОК 13. Підготовка аналітичних документів/Основи
120/4
залік
райтерства
ОК 14. Євроскептицизм в політичному спектрі
90/3
залік
ЄС/Виміри євроскептицизму в Україні
Державна атестація
Випускна кваліфікаційна робота
300/10
Фаховий іспит з іноземної мови
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
1920/64
Загальний обсягвибіркових компонент:
780/26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
2700/90
Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
(міжнародна інформація) проводиться у формі складання фахового екзамену
з іноземної мови й захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр міжнародних відносин,

суспільних комунікацій та регіональних студій. Фахівець з перекладу
іноземної мови (міжнародна інформація).
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

