РВЦЕНЗIЯ_ВIДГУК

на освiтньо-професiйну програму <Мiжнаролнi вiдносини>>
зi спецiальностi 291 <1VIiжнаролнi вiдносинио суспiльнi комунiкацii та
регiональнi стулiiЬ галузi знань 29 <Мiжнаролнi вiдносини>>
другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти у
КиiЪському нацiональному унiверситетi культури i мистецтв
Освiтньо-професiйна програма кМiжнароднi вiдносини) (далi

-

ОПП)

спецiальностi 291' <Мiжнаролнi вiдносини, суопiльнi комунiкацii та

регiоналънi стулii>, що щредставлена Киiвським нацiонzlJlьним унiвероитетом
культури i мистецтв, розроблена з урахуванням вимог ринку працi, а також
закону Украiни кПро вищу ooBiTy> вiд 01.07.2014 Ns 155б-VII, постанов
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23.11.2011 ЛЬ 1341 кПро затверджgння
Нацiоналъноi рамки квалiфiкацiй>, вiд 29.04.2015 Jф 2бб кПро затвердження
перелiку гаrrузей знань i сгrецiальноотей, за якими здiйснюетьоя пiдготовка
злобувачiв вищоi освiти>>, Положення про Науково-методичну раду
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 11.09,2015 Ns 922 (в релакuii наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд27.10.2015 Ns 1l15), Нацiонального клаоифiкатору
кКласифiкатор профеоiй>, затвердж9ного наказом

Украiни

!ержспоживстандарту Украiни вiд 28.07.2010 ]ф 23'7 (iз змiнами) з
урахуванням Методичних рекомендацiй щодо розроблення стандартiв вищоi
освiти, схвzlJIених сектором вищоi освiти Науково-методичноi ради
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни (протокол вiд 29.03.20Iб М 3).
Рецензована ОГIП в шовнiй Mipi вiдповiдае вимогам Стандарту
вищоi освiти за спецiальнiстю опецiальностi 291 <мiжнароднi вiдносини,
суспiльнi комунiкацii та регiональнi стулii> для другого (магiстерського)
рiвня вищоi освiти та передбачае можливостi до ттристосування в умовах
динамiчних процесiв в освiтнiй галузi та мirкнародних вiдносинах, коли
забезпечення держави висококвалiфiкованими фахiвuями складний
неперервний процес, що передбача€ вдосконалення державноi кадровоi

полiтики, спрямованоi

на

поолiдовне здiйснення низки науково-

доолiдних, органiзацiйно-управлiнських, полiтичних та законодавчих дiй.
ОГIП мiститъ 90 кредитiв та вкJIючае Bci види аудиторноi та
самостiйноi роботи здобувачiв вищоi освiти, практики i часу, що
вiдводитъся на контролъ якостi засво€ння здобувачами вищоi освiти
зазначеноi шрограми.
ОПП кМiжнароднi вiдносини) складена логiчно, У нiй визначено
цiлi, завдання, змiст i компетенцii, rчо формуються в результатi освосння

дисциплiн. Диоциплiни навчального плану, що наведенi в ОПП
вiдображають фаховi особливостi спецiальностi 291 кIvliжнаролнi
вiдносини, суспiльнi комунiкацii та регiональнi стулii>.

Теоретичний

змiст предметноi областi ОПП

кМiжнароднi

вiдносини) полягае у формуваннi загальних та фахових компетентностей

t.

i розвитку
якi базуються на формуваннi
-

професiйних
компетеНтностей, що дозволяютi здiйснювати мiждИСциплiнарний
що
комплеконий ,riд*iд у дослiдницькiй та iнновацiйнiй дiялъностi, та
вiдносин, суспiльних комунiкаuiй
реалiзуетъся в сферi мiжнародних
Еа поглиблену пiдготовку сучасних
регiональних arулй, i opieнToBaнo
та здатних
квалiфiкованих'спецiалiстiв-мiжнародникiв, iнiцiативних
що постiйно
швидко адаптуватися до умов мiхrнародного середовища,
Змiст представленоi
змiнюються, та до викликiв глобалiзованого cBiTy,
вищоi освiти
освiтнъо-професiйна програма дозволяс здобувачевi
розв'язувати
aЙрrуuur" iнтегральну комп9тентнiоть здатнiстъ
що
характеру,
комплекснi завдання теоретичного та прикладного
зааад теоретикопередбачас засвоення та критичЕе осмислення
iнформацiйного й iнструментального апарату наукових

гrрофесiон€IJIа,

,*rодопогiчного,
дослiджень.

ЗазначенаоППрегламенТУемеТУ,очiкУванiрезУлЬТаТи."u**I11;
процесу, оцlнку якост1
змiст, умови i технологiю реалiзачii освiтнъого
включае у себе: загаJIьну
пiдготовки бакалавра за даною спецiальнiс,тю i
програми, придатнiсть
iнформаuiю, метУ i характеристику освiтнъоi
навчання, викJIадання
u"пуЪ*пr"кiв до шрацевлаштування та подальшого

.rpo.purrni KoMIIeTeHTHocTi, програмнi резуIIьтати
академiчну
навчання, ресурсне забезшечення реалiзаuii програми,
IIослiдовнiсть,
мобiлънiстъ, перелiк комшонент огrгr та iх логiчну

та оцiнюва""",'

атестацii здобувачiв
структуРно-логiЧну схемУ освiтнъОi програми, форму
*urp"uo вiдповiдrпоrri програмних компетентностей

вищоi ocuir",

комшонентам ocBiTнboi програми,

пйi*ппuроднi вiдносини> зi спецiальностi
та регiоналънi студii>
291 кМiжнаролнi вiдносин", ,у.rrЙьнi комунiкацii
(магiстерсъкого) рiвня
галузi знанЪ 29 кМiжнароднi uiдrrо."rrи> другого

розроблена

опп

процесi для гtiдготовки
вищоi освiти може бути використана в ocBiTHboMy
здобувачiв вищоi освiти денноi форми навчання,
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