
РЕЦЕНЗIЯ_ВIДГУК

на о свiтньо -про ф есiйну програ му <<N{iжна роднi вiдно сини>>

другого рiвня вищоi освiти на здобуття освiтньо-професiйного ступеня

<<магiстр>> за спецiальнiстю 291 <Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi
,i i

комунiкацiiта регiонаЛьнi студiii> галузi знань 29 (Мiжнароднi

вiдносини>>

В умовах кулътурноi i економlчно1 глобалiзацii та прискореного

розвитку iнформачiйних технологiй перед системою вищоi освiти постас

завдання трансформацii пiдходiв до пiдготовки квалiфiкованих фахiвuiв,

якi будуть спроможнi ефективно працювати у транснацiоналъному

середовищi для забезпечення як власних так i суспiльно-нацiональних

iHTepeciB. Тотчlу розробка i впровадження освiтньо-професiйноi програми

кмiжнароднi вiдносини), Що корелюстъся iз сучасними тенденцiями с

актуальною.

в представленiй програмi мiститъся перелiк компетентностей

випускника, якi корелюютъGя з описом вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвня

згiдно Нацiональноi рамки квалiфiкацiй. Нормативний змlст пlдготовки

до IIаявностi системи внутрiшнього

вiдмiтити, tцо запропонований перелiк

здобувачiв вищоi освiти сформулъований у TepMiHax результ;II1в навчання, що

вiдповiдае стандартам вищоi освiти. Визначенi форми атестащii здобувачiв

obbu'"rr.ou"* та вйбiрков"* n orrroнeнT професiйноj пiдготовки i

посJ-Iiдовнiстъ ix вивчення вiдповiдас MeTi освiтньо-професiЁrноi програми,

пiдготовки фахiвцiв iз вказаноi спецlалъност1,

освiтня-наукова програма та навчалъний план гrередбачають також

Еауково-педагогiчну практичну пiдготовку для здобувачiв другого рiвня

Калрове забезпечення та

нацiонального унiверситету

матерiально-технiчна база Киiвського

кульryри i мистецтв с достатнiми для

-.i



вищоi освiти, яка дас можливiсть здобути компетентностi, потрiбнi для

lrодальшоi науково-педагогiчноi дiяльно cTi.

в цiлому, освiтньо-професiйна програма кмiжнаролнi вiдносини>) за

спецiальнiстю 29| <<мiжнароднi вiдносини, суспiлънi комунiкацii та

регiональнi студii> в Киiвському нацiона-шьному унiверситетi культури i

мистецтв розроблена на ocHoui сучасного компетентнiсного пiдходу, що
, 

, 
'l.вiдlовiдае стандартам вищоi орвiти. Програма задовольняе положенням

Закону Украiни кПро виЩу ocBiry> та може бути р.*о,."оована до

iмплементацii в освiтнiй процесi.
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Рецецзiя-вiдгук на освiтньо-професiйну програму
<<Мiжнароднi вiдносини>> зi спецiальностi

291 <<МiЖнароднi вiдносинио суспiльнi комунiкацii та регiональнi студii>
галузi знань 29 <Мiжнароднi вiдносини>>

другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти у
КиТвському нацiональному унiверситетi культури i мистецтв

Забезпечення держави висококвалiфiкованими фахiвцями - складний
НеПеРервниЙ процес, що передбачас вдосконалення державноi кадровоТ
полiтики, спрямованоТ на послiдовне здiйснення низки науково-дослiдних,
органiзацiйно-управлiнських, полiтичних та законодавчих дiй.

Освiтньо-професiйна програма мiстить 90 кредитiв та включае Bci види
аУДИТОРНОI та самостiЙноТ роботи здобувачiв вищоi освiти, практики i часу,
ЩО Вiдводиться на контроль якостi засвоення здобувачами вищоi освiти
зазначеноi програми.

ОСВiтньо-професiйна програма складена логiчно. У нiй визначено цiлi,
ЗаВДаННЯ, Змiст i компетенцii, що формуються в результатi освоення
дисциплiн. Щисциплiни навчального плану, що наведенi в опп
вiдображають фаховi особливостi спецiальностi 291 <Мiжнароднi
вiдносини, суспiльнi комунiкацii та регiональнi студiI>.

ТеОРетичний змiст tlредметноi областi освiтньо-професiйноi програми
<МiЖнароднi вiдносини>> поляга€ у формуваннi загалъних та фахових
КОМПеТеНТНОСтеЙ професiонала, якi базуються на формуваннi i розвитку
професiйних компетентностей, що дозволяють здiйснювати
МiЖдисциплiнарний комплексний пiдхiд у дослiдницькiй та iнновацiйнiй
дiяльностi, що реалiзуеться В сферi мiжнародних вiдносин, суспiльних
КОМУНiКацiЙ та регiональних студiй, i opieHToBaнo на поглиблену пiдготовку
СУЧаСНИХ Квалiфiкованих спецiалiстiв-мiжнародникiв, iнiцiативних та
здатних швидко адаптуватися до умов мiжнародного середовища, що
постiйно змiнюються, та до викликiв глобалiзованого cBiTy. Змiст
ПРеДСТаВЛеноi освiтньо-професiЙна програма дозволяе здобувачевi вищоi

комплекснi завдання теоретичного та прикладного характеру, що
ПеРеДбаЧае Засвосння та критичне осмислення засад теоретико_
МеТОДОЛОгiчного, iнформацiЙного й iнструментального апарату наукових
дослiджень.

Зазначена освiтньо-професiйна програма регламентуе мету, очiкуванi
РеЗУлъТаТи навчання, змiст, умови i технологiю реалiзацii освiтнього
ПРОЦеСУ, Оцiнку якостi пiдготовки бакалавра за даною спецiальнiстю i
ВКЛЮЧае У себе: загальну iнформацiю, мету i характеристику ocBiTHboi
ПРОГРаМИ, ПРИДаТнiсть випускникiв до працевлаштуванн я та подальшого



наВчання, викладання та оцiнювання, програмнi компетентностi, програмнi
РеЗУльтати навчання, ресурсне забезпечення реалiзацiТ програми,
академiчну мобiльнiсть, перелiк компонент ОПП та ix логiчну
послiдовнiсть, структурно-логiчну схему освiтньоi програми, форrу
аТеСтацiТ здобувачiв вищоi освiти, матрицю вiдповiдностi програмних
компетентностей компонентам ocBiTHboi програми.

Освiтньо-професiйна програма передбачас обгрунтоване поеднання
аудиторних годин iз самостiйною роботою здобувачiв вищоi освiти.
СтрУктура освiтньо-професiйноТ програми передбачас наявнiсть
обов'язкових компонент, якi формують професiйнi програмнi
КоМПетентностi i забезпечують здобуття поглиблених знань зi
спецiальностi, та вибiркових компонент, що вiдображаютъ HayKoBi iнтереси
здобувача вищоТ освiти.

КадРове забезпечення освiтньо-професiйноi програми вiдповiдае
ПРОфiлю дисциплiн, що викладаються. Що викладання i практики залученi
ОСОби З Досвiдом практичноi роботи за даною спецiальнiстю на посадах
керiвникiв i провiдних фахiвцiв. З розробленоТ ОПП можна зробити
ВиСноВок, що вона мае високий piBeHb забезпеченостi навчально-
методичною лiтературою i матерiалами.

Розроблена освiтньо-професiйна програма <Мiжнароднi вiдносини> зi
Спецiальностi 29| <Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi комунiкацiТ та

регiональнi студii> галузi знань 29 <<Мiжнароднi вiдносини>> другого
(магiстерського) рiвня вищоТ освiти може бути використана в ocBiTHboMy
ПРОЦеСi для пiдготовки здобувачiв вищоi освiти денноТ форми навчання.
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