Освітня програма «Міжнародні відносини»
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 (Міжнародні відносини)
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
01.07.2024
програми
2. Перелік компонент освітньо-професійної/науковоїпрограми
та їх логічна послідовність
2.1.
Код н/д

1

ОК 1.
ОК 2.

Перелік компонент ОП

Компонентиосвітньоїпрограми
(навчальнідисципліни, курсовіпроекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язковікомпоненти ОП
Цикл загальноїпідготовки
Методика викладання у вищій школі
Педагогіка та психологія вищої школи

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумк.
контролю
4

150/5
90/3

екзамен
екзамен

ОК 3.

Іноземна мова (фахова)

Цикл професійноїпідготовки
ОК 4.
Проблеми національної та регіональної
безпеки
ОК 5. Інформаційні війни
ОК 6. Практикум з інформаційно-аналітичного
забезпечення міжнародних відносин
ОК 7. Практикум перекладу
ОК 8. Міжнародні системи: типи, еволюція,
трансформація
Асистентська практика
Перекладацька практика
Державнаатестація
Випускнакваліфікаційна робота
Фаховийіспит з іноземноїмови
Загальнийобсягобов'язкових компонент:
Вибірковікомпоненти ОП *
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Регіоналістика / Політика міжнародного
розвитку
ВБ 1.2.

ВБ 2.1.
ВБ 2.2.

ВБ 2.3.
ВБ 2.4.

Актуальні проблеми зовнішньої політики
країн/регіонів / Актуальні проблеми
міжнародних відносин на Близькому Сході
Вибірковий блок 2 (за наявності)
Великі держави у світовій політиці / Проблеми
української державності у діяльності
українського зарубіжжя
Політичні трансформаційні процеси в країнах
Центральної та Східної Європи:
зовнішньополітичний аспект / Східна Європа в
умовах глобальних і регіональних викликів
Теорія міжнародного прогнозування /
Інтелектуальна критика

Міжнародний тероризм як виклик сучасному
світоустрою / Глобалізація, демократизація і
тероризм
ВБ 2.5. Україна в міжнародних організаціях /
Діяльність України в міжнародних урядових
та неурядових організаціях
Загальнийобсягвибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

360/12

залік,
екзамен

120/4

екзамен

150/5
120/4

екзамен
залік

150/5
150/5

залік
екзамен

240/8
90/3

Диф.залік
залік

300/10
1920/64

90/3

залік

120/4

екзамен

90/3

залік

120/4

залік

120/4

залік

120/4

залік

120/4

екзамен

780/26
2700/90

Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
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 (міжнародні відносини). Фахівець з
перекладу іноземної мови.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

