РЕЦЕНЗIЯ_ВIДГУК
на освiтньо-професiйну шрограму <Мiжнаролнi вiдносини>>
цiдготовки здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти
за спецiальнiстю 291 <NIiжнароднi вiдносини, суспiльнi комунiкацiТ та
регiональнi стулiii>, галузь знань 29 <IVIiжнаролнi вiдносини>> у

КиiЪському нацiональному унiверситетi культури i мистецтв

Мiжнароднi вiдносини е скJIадним i багатоаспектним механiзмом.
Участь Украiни в свiтових iнтеграцiйнлтх процесах обумовлюе необхiднiсть
пiдготовки фахiвчiв вищоi квалiфiкацii у галузi мiжнародних вiдносин та
реалiзачii мirкнародного, в тому чиолi культурного спiвробiтництва.

Узв'язку з

цим

особливого значення набувае

пiдготовка
високсквалiфiкованих калрiв сфери культурноi дипломатii iз змiшаним
циклом навчання 1краiнською та англiйською мовами. Саме таку задачу мае
виконувати освiтньо-профе сiйъlа програма (ОПП) кМiжнароднi вiдносини),
розроблена вiдповiдно до с}часних вимог, яка визнача€ ocHoBHi гrередумови
доступу до навчаннrI, його фаховi орiентири та акценти, необхiднi для
злобуrгя освiтнього ступеню бакалавр.
рецензована
кмiжнаролнi вiдносини>
розроблена
спiвробiтниками Кафедри мiжнародних вiдносин Киiвсъкого нацiонаJIьного
унiверситету культури i мистецтв у склалi:
1. Костиря IHHa Олександрiвна, доктор полiтичних наук, професор,
завiдувач кафедри мiжнародних вiдносин, гарант програми,
2, Мiщенко Алла Борисiвна, кандидат полiтичних наук, доцеЕт,
3. Бiлецька Оксана Олександрiвна, кандидат культурологiI, доцент,
Представлена ОГIП е обов'язковиь,l нормативним документом у
гriдготовцi бакалаврiв зi ошецiалъноотi 29l кМiжнароднi вiдносини, суспiльнi
комунiкацii та регiональнi стулii>, визначае нормативний змiст навчання,
встановJIюються головнi вимоги до змiсту, обсягу й рiвня освiти та
професiйноi пiдготовки бакалавра вiдповiдноi спецiальноотi, описуе обсяг
крелитiв СКТС, перелiк загчLjIьЕих та спецiальних (фахових)
компетентностей, нормативний варiативний змiст пiдготовки фахiвця,
сформульований у TepMiHax результатiв навчання та вимоги до контролю
якостi вищоi освiти.
Навчальний план пiдготовки бакалаврiв ОПП кМiжнароднi вiдносини)
повнiстю вiдповiдас завданням оIШ. Послiдовнiстъ вивчення дисциплiн,
план та графiк навчального процесу, перелiк та обсяг нормативних дисциплiн
вiдповiдаютъ структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки злобувачiв lrершого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 291 кМiжнароднi

опп

i

(

вiдносини, суопiльнi комунiкацii та регiона-гrьнi студiТ> i покликанi сприяти
забезпеченню вiдповiдноотi програмних резулътатiв навчання запитам
потенцiйних ро ботодавцiв.
Аналiз шредставленого документу дозвоJuIе зробити висновок, що змiст
ОШП кМiжнароднi вiдносини>> цiлком вiдповiдае встановлеЕIим вип.{огам
щодо формування фахiвцiв даного профiлю.
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