
РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК
на освiтньо-професiйну програму <<Мiжнароднi вiдносини>>

зi спецiальностi 291 <Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi комунiкацii та
регiональнi студii>> галузi знань 29 <Мiжнароднi вiдносини>>

першого (бакалаврського) рiвня вищоI освiти у
Киiвському нацiональному унiверситетi культури i мистецтв

В сучасному глобалiзованому i взаемозалежному cBiTi суспiльно-
полiтичниЙ та соцiально-економiчний розвиток кожноТ краТни, багато в

чому, залежитъ вiд процесiв, що вiдбуваються на мiжнароднiй apeHi.
Наявнiсть спецiалiстiв, якi чiтко розумiють тенденцiТ глобального

поступу, характер i динамiку мiжнародних вiдносин та Тх вплив на сфери
життедiяльностi краТни, е критично важливою для iснування будь-якого
суспiлъства.

Важливiсть мiжнародних вiдносин у сучасному cBiTi та суспiльний
Запит на висококвалiфiкованих фахiвцiв-мiжнародникiв обумовлюють
серЙознi вимоги до пiдготовки фахiвцiв з мiжнародних вiдносин. Якiсна
пiдготовка кадрiв у галузi мiжнародних вiдносин, в першу чергу, залежить
вiд змiсту та логiки вiдповiдноТ освiтньо-професiйноi програми.

Представлена освiтньо-професiйна програма вищоТ освiти за
Спецiальнiстю 291 кМiжнароднi вiдносини>> освiтнього ступеня <<бакалавр>>,

на нашу д}мку, вiдповiдас суспiльним потребам та вимогам вiдповiдного
ринку праui.

Метою освiтньо-професiйноi програми € пiдготовка бакалаврiв за
Спецiальнiстю 291 <Мiжнароднi вiдносини), здатних прово дитикомплекснi
ДОСлiДження та iнновацii в галузi мiжнародних вiдносин та краТнознавства,
здiйснювати аналiтичнi, консультативнi, експертнi функцiТ щодо
особливостеЙ розвитку краТн та регiонiв, розв'язувати складнi задачi та
проблеми у цiй сферi.

Вона включас Bci види аудиторноi та самостiйноi роботи здобувачiв
ВИЩОi ОСвiти, практики i часу, що вiдводиться на контроль якостi засвоення
здобувачами вищоi освiти освiтньо-професiйноi програми.

СТРУКтУра програми спрямована на оволодiння базовими знаннlIми та
ПРаКТичними навичками щодо здатностi розв'язувати складнi спецiалiзованi
ЗаДаЧi Та Практичнi проблеми професiйноi, дiяльностi у сферi мiжнародних
вiдносин та зовнiшнъоТ полiтики, що характеризуються комплекснiстю та
НеВИЗначенiстю умов i передбачають застосуваншI вiдповiдних теорiй та
методiв.

Освiтньо-професiйна програма також передбачае наявнiсть
можливiсть здобувачамобов'язкових та вибiркових компонент, що надае

вищоi освiти отримати iндивiдуальний набiр знань.



-

///// Розроблена колективом Киiвського нацiонального унiверситетуi/' культури i мистецтв освiтньо-професiйна програма <Мiжнароднi

/ вiдносини>> зi спецiальностi 29| <Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi
/ комунiкацiТ та регiональнi студiТ>> галузi знань 29 <Мiжнароднi вiдносини>>/' tIого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти може бути використана у. перп

ocBiTHboмy процесi для пiдготовки здобувачiв вищоi освiти денноi форми
навчання.

ýир ект ор Щипломатичноi Академii
iM. Г.Й.Удовенка при М3С УкраТни,

Надзвичайний i Повнова>t<ний Посол УкраТни Г.О.Надоленко











РЕЦЕНЗIЯ_ВIДГУК
на освiтньо-професiйну програму <<Мiжнароднi вiдносини>>

пйготовки здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти
за спецiальнiстю 291 <<Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi комунiкацii
та регiональнi стулiЬо галузь знань 29 <Мiжнароднi вiдносини)> у

Киiвському нацiональному унiверситетi культури i мистецтв

(бакалаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 291 <Мiжнароднi
вiдносини, суспiльнi комунiкацiТ та регiональнi студii> КиiЪського
нацiонального унiверситету культури i мистецтв в повнiй Mipi враховус
вимоги ринку працi, а також таких нормативно-правових aKTiB як: закон
Украiни пПро вищу ocBiTy>> вiд 01 .07.2014 j\b 1556-VП, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 23.\|.2011 J\Ъ 1341 <Про затвердженнrI Нацiональноi

рамки квалiфiкацiй>, вiд 29.04.2015 Jф 266 <Про затвердження перелiку
галузей знань i спецiалъностей, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв
вищоi освiти>>, Положення про Науково-методичну раду MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраiЪи, затвердженого нак€Iзом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 11.09.2015 Ns 922 {в редакцii нак.ву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 27.|0.20|5 J\Ъ 1115), Нацiона-пьного класифiкатору Украiни
<<Класифiкатор професiЬ>, затвердженого наказом ,Щержспоживстандарту
Украiни вiд 28.07.20t0 Ns 237 (iз змiнами) з урахуванням Методичних

рекомендацiй щодо розроблення стандартiв вищо1 освlти, схвапених
MiHicTepcTBa освiти i наукисектором вищоi освiти Науково-методичноi ради

УкраiЪи (протокол вiд 29.03.2016 J\b 3).

Реалiзацiя ОIШ <<Мiжнароднi вiднооинп> дозвоJuIе забезпечити

досягнення передбачених нею результатiв навчання та набуття здобувачами
першого рiвня вищоi освiти програмних компетентностей зi спецiалъностi.
У свою черц, програмнi компетентностi вкJIючають iнтегрzllrьну, зага_шьнi та
спецiальнi (фаховi) компетентностi, що € необхiдними для забезпечення

успiшноi дiяльностi висококва_гriфiкованого фахiвця у сферi мiжнародних
вiдносин, мiжнародних комунiкацiй та мiжкультурному спiвробiтництвi.

Що безперечних переваг ОIIП слiд вiднести поглиблене вивчення
студентами двох iноземних мов (обов'язковоi та вибiрковоi), а також
викJIадання ряду дисциплiн блоку професiйно-практичноi пiдготовки
iноземною (англiйською) мовою, що сприяе бiльш якiсному забезпеченню
набуття здобувачами необхiдних компетентностей з урахуванням по треб

ринку. Слiд вiдзначити вiдведення достатньоi кiлькостi годин для опанування



практичних навичок практичноТ роботи пiд час навч€lJIьноТ, виробничоТ та

переддипломноi практик.
Водночас, зважаючи на потреби вкJIюченн;I УкраiЪи в мiжнароднi

процеси в якостi активного суб'екта, розвиток евроатлантичноi спiвпрацi,

долrIеннrI до европейських iнтеграцiйних процесiв, вважаемо, на нашу

д}мку, необхiдним збiлъшити кiлькiсть кредитiв на вивчення навчальноi

ДИСЦИПлiни <<Cl.T acHi тенденцii свiтовоi полiтики)>.

Зазначене вище дозволяе зробити висновок, що ОIШ <<Мiжнароднi

вiдносинп> пiдготовки здобувачiв першого (бака;rаврського) рiвня вищоi
освiти за спецiалънiстю 291 кМiжнароднi вiдносини, суспiлънi комунiкацii та

регiональнi стулiЬ галузi знань 29 <Мiжнароднi вiдносини> мае необхiдний
змiстовний та методичний потенцiа-rr якiсноТ пiдготовки фахiвцiв, надае

виIrускникам бути конкурентоздатними на ринку працi. ОПП може бути

рекомендована до реа_пiзацiТ в КиiЪському нацiоныrьному унiверситетi
культури i мистецтв.

Рецензент:

Марек ШАФIН

Надзвичайний i Повноважний Посол Словацькоi Республ
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рЕщЕнзlrr
tla ()cBir.H ь,o-tr рофесi й rrY II poгpaMy <Мiжна poztlli Bi/{ носиrl и>>rliдl,о,гоtзrси з:tобувачiв rlepllloI"o (баKaLiaвpcbKo.o) piвlrя виltlоi освiтиЗ;r СrlСЦilt,ltl}I{iС'ГIО 29l КN{iЖНароlцrti вiltltосиllи, cyclti.,rblli KoMyrriKaltiTr.apet,iolla,,lbrri cTy.,:tib> l-а;rузi зIl1lIIь 29 кý4iжrtародrti вilltIосиIrи))

IIPe;ic'aBJ]eHa ОГIIl (ОСвiтгrъо-професiйт,rа гlроr.рама) с обов,язковил,rI{ормативIIим /ioKyMe}IToM у пiдготов,ti бакалаврiв зi cпel]ia.llbTtocr.i<N4iжHapo,1lHi вi/{tlосиIIи, cycпi.lTbHi KoMyHi-"ri;T тa реt.iот-lальrti ст.улii)> i визначасOctlOBtIi tlcPc"lYMOIjИ /{ОС'ГУПУ /1о навчаI{ня, йоl,о фаховi орiсlл'ири 1.а акI{еl{l.и,Heoбxii-ttti :t-ltя з;tобуr,r,я o.ul,,,ron,.o сl.уIlеI,tю бака.,tавр, обсяг креliитiв С]К].(.rtepc;liK заI,а-гIьliИх та сIIсIiiа;rьttих (tРахових) комшеr.ентi{ос.гей, rторма..""rr"й 
-i

варiаr,ивt,rиl.i ,lп,ricт rtii.l.о.говки фахiвr*, .4rпрrУJIьоl]аrlий у 
,гермiнах 

рсзуjrь.гат.iвi]аl]чагI}Iя т,at t]имоI.и l{o коII.гро,чю якост,i виlltоi освi.ги.У сlсвi,гtlьсl-tтросРесiйrliй lrрограплi (()I ш l) IjизIlаLIасl.ься гtормаr.ивllийзlчliс,Г IlавL{а}IIlЯ. всl.аIIоt]-IltоIО.I.I)сЯ 0.0_rtt-lBtti вI.1моI.И l{tl зп,tiсr.У, обсяr-у й рiвtrяосвiги ,га rrрофссiйноi ltiilгоr,ов_ки баказtавра га",tузi згlаttь- 29 <h4iлслrародrliв1/{I,1осl,{tIи> cltettia,lIbrroc,гi 29J <N4iжrraPci/trti ui:t,,n."*,", .y.,,i.,rblri коплугtiкаrtil,т,а pel-icltta,,tbtt i с,гу;tii.>>.
()свi.ггlьо-lrрофесiЙriа rIрограма <N4iжriароztгli i]i/:{r{осиl{и) riерiuого(бакалавРськоI,О) рilзlrя виrцоl' o.uirr, a,r,уr,a"r, вип{оi освiти * бака.;lавр, t.а,rузiзIIаf-iь 29 <N4iжlтароднi вiдлтосиtrи>>, слецiа.ltьlяостi 291 <h4iжHapozttiiвiJUitiситti4, cyСlIilrblli комуtiiкацiI ,,,u p.r,inu,ur.or,; сr.у;tii)>, розроб"rlсttа BilIttoBi/Utolio Закогrv Украi'rtи lзiД 01.07.20I4 лш l556-VIl <<IIро випiу ocBiTy>, п()с].аtlовКабirrст,1, \4irricTpiB Украirти Bilt 2з,l1,20ll NЬ lз4l <Iipcl за.гверд}ксIJIIяIJartiorta;tbtttli' 

1'l;irr,ttii,J KBaJliфiKartil,i>. Bi:t 29.04.20l5 лlr 266 <<IIро за.гRер/l}кс.II}IяtlePe,tiKY l'а;rУ"ЗСil l:tI{aHb i crletlia;rbIlocT,cй, ,,u ln"n,," зl(iйсtttос,гься tti/I1.oToIзKaзltобувачiв tзt,ttttоj, освil,и>>. I Iо;Iожеtlttя rlpo IIаукtllзсl_fu{0,1..,lilиЧIlу pa,iiyN4irtiС'ГС'РСlТ'tЗlt СlСiЗiГИ i 
"'l'n" l:rфl,у, 

...,.-.ni,r*cIl..,I.o Iiаказом N4iliiс.t.срсl lзасlсвi,гИ i rlitl,K1,1 Уr<раi'rrи oiir l1.09.20l5 лЬ 922 (lз pe;larcrlii IIаказу N4ittiс.гсрст.rзаtlсвi,гt,t itlit,l,Ktl YKpai'rtlt Bi,rt 27. l0.]0l5 JY,'liьj, IIatliorrn_r]LlloI-o t<.itас:иdliка.горчУкраi'rrи <<l{,lаС:ц(liка.гор rrрофесiй>, затI]ерllжсIIоl.о IIаказоful/{еР;КСllоitillВс'гагl/{ар.гу Украirrи Bi:i 28.07.2()l0 _N9 2З] (iз зпrrittами) зУраХУВаIiням N4сr'о/lиЧltИХ рскоМеН/tацiй II{olIo розроб,rе,r,чо ariurr.tlapTiB tзиtl{tlt,
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освi,ги' схва-lIеt{их сек.гороМ rjиlцоi освi.гИ I.:Iауково-метоличrrоТ РаltиN4irric,гc1-1c1.1];t осt]il.и i itауки Украiни (протокоJI Bil( zq,Oз.20]6 Ло 3)Iilo''to iIрОIIоЗИIIiLi /{о l]liосконаJIеI-II{я та rtоглиб,,lенttя освi.гньо_професiйttt,lt' tIpOI,pa]\,iи c",ti;t Bi;tltccl]и розILlI,1рс]JIlя обсяl-iв виI]LlеIllIя itloзetvtitptxN4oi] l,a cYLl ас I .I I.1x r.ett/{e lit {i й пr i iKrl apO/.[ll их Bi,llt l ос иlt.
освi"гl rьо-гrрофесiйrlу проl,раI\4у <N4i>rtrrародr ri вi/{tlослtrlи> розроб,пеllоLI"lleIlaMpl iIроск,гrIоi' l,руrrи ltиirзськоl,о HatliotIaJIbIIoi.o угriверси,ге.гу куJIьтури iNlис,геi{,],I] _l, cK.lta.,{i :

i, Кос,l,иРя ltttIa ();TeKcarl.,{piBtta. .ll()кгор llо.ltir,ичлIих i-lay*, профссор.:laBi;ly33,1 кас}lе;lри Mix<tlapo,i1r,"" пi,цr,оси}l, I.apalt I, rIроI,рами.
2. N4irцеl-rко дл-тIа Борисiвr-rа, кандиl{ат по.lтiтич}iих Hayi(, /{oI{eH1,.З' Б iлецька оксана (JлексанДрi вна, кандидат KyJII)Typo:toT.il, доllg111..ошгt с сrбоt]'я:]ковим IJорматиIзним l{oKyMeIJ'oM Киj'всъкоl^оttацiоttалЬIIоt,О уriiверсИтету куJiЬ,гури i мис,геtir,в, а iT змiс.г цi"цком вiдповiдасBCl,aIIOI]Jle}I}"1\4 l]и\,1оI,ам rlio/lo сРорvlуваrrrlя фахiвlliв /IaHoi,n ,,pn,|in*n.

Реt{еtlзеtt,г

} а*ститут *g*iT**q}i ruсзл iти жи

{].В. N4аr,ла

лирекl,ор I'O ((IIIсl.иl.у.г cBi.1.oBol" ttо_пir.ики>
каIiiIиi{а,г Itt,l.,ti.l l,tLIIIиx tIayK, 1,1оI[еtI,г



рЕцЕнзIя-вlдгук
на освiтньо-професiйну програму *Мiжснароднi вiдносини,

пiдготовки здобувачiв першого (6акалаtsрськ0гrlJ piBня tll,ttt{оI
освiти

за спецiальнiстю 291 *Мiжнароднi вiдноси}lи, суспi.rrьнi
комунiкацii та регiональнi студii*, галузь знаI{ь 29 *VIiжслtароднi

tзiдноси H}tp у
Itиiвському наL{iсналл,ному унiверсите.l,i tсу,гtь.l,ури i г,lt!,iсг,ец,l.iз

МiЖr-rаРОднi вiдtiосини с Ilall{:]г]tt.t;tittttl ск/tалн1.1м соцiальниtlt
ЯВИЩеМ, В ЯкоN,lУ KoiKL{a держава займас; сlссlб.циtзе Micl_t,e з оI,JIяд}/ IIа
СУЧаСНi cBiToBi iнтеr,рацiйнi пр()цеси. /{rrяr r-rac }ке ва)t{лиI]иNI с гtи,l,аFlI]я

ЩОДО РОЛi YKPaIHr,r IJ НИх. l цим обушtовлI()ст,ьсrl tttдt t_l,T,tlBt<a фахiвriiв
ВИЩОi КВаЛiфiкацiТ У га"llузi мiжнарtlдних вiднtlсl,tгl, ai в Тх cT,llyKTypi i

МiЖНаРОДНОГО кУJ]ьтурIlого спiвробiтниL(,гв;l. Зрсlзуrчlr,ло, ll{o у IiboI',ly
випадку пiдгсl,говка висол<оква"lriфiкtlв;лtlих кадрliв сфери ку,rrt,,гурнtl't
ДИП/IОМаТii iЗ :ЗмiшаrtiINI цикJlоNl Iiаl]чання yKpaiItcIJK()lt) та аtнt,,гiiйськоtt;
МОВаМИ НабУВаС Особливсlго :-]на]Itення. I{a це it спряNIовiltlа (jLBll,ilr.(]-
ПРОфеСiЙНа Програма (ОIIП) ,,Мi>кti;lродr-ii lJiдIl()сини", 1lо:Jр()б/I.пti
вiдповiдно до сучасt,I1,1х вимог, ,II{а ви:лн;tчас сlсгtоtзгti tlepellyNJ()lJl,i дос,гуIIч
до навчання, йоГtl фахсlвi сlрiс.нr,Ири ,гаl акцен,i,I,1, rrеобхiдlгti лля :здсlб}z.t,,r,я

освiтньог() C,I,yl Iet t ttl б;lK;lJlilIJ [).

Рецензована OIliI с: сlбов'я:]коtsиМ FIо}rI'.I;],гl.JвI{иlvj локумеtll оlч1 у
пiдготовцi бакалаврiв зi спецiальнсlс,t,i 2) l -VIiжrrародlнi tзiдгrс.lсl.tгtи,

суспiльнi комуr,rir<ацii т,а регiона,ltьнi с,гудiТ,, в1,IзIlilча(] Il()рNI;,l1,ивttий :змiс.г
навчання, вс,ган()гJJlIоIO,гьсr1 t,tl"rtoBrtt виI\I()1,1l l{o.1пric,t,lz, обсitl,у ii iiit,ltiit
освiти r,a професiйноi ttiдгсl,гtlвки бакалавраl rзiдlпtlвtдгtоТ спеtli:,lльttсlс.гi,
описус] обсяГ кредитiВ €I{,l,C, перелiк lJilI-il/iIэlII.1x Tzt citeцiit.itt,Hi.tx
(фахових) комгlетентнос,гей, норм;-lтигзний i rзарi;r,t,ивttиti змiст,
пiдготовки фахiвця, сфоl)муJIьоваltий у l,epNl]lt.l\ l)C:Jyltb,t,;tl,iB l{;]BLi;ltiг]rl
та вимоги lio Kc)Hl,poJIttl якrlсl,i вищоi осtзt-t.и.

Навчальr-{иЙ [l/I;tH гtiдlго,гilвки бака,,rаврiв оllгi -]\4 ir;tit.illt.i;lrii
вiднсlсини" lroBHicтto вiдlrовiдцаС :]авllанI-{яМ 0гlгt, ГIoc,llt7lrlBгtic.i,t,
вивчення дисциrtлjн, llлан та графiк навч;lJIьIIоI,о Il}l()I\eCy, ltt,})cJiiii .i,.]

ОбСЯГ НОРМа't'ИtJ1-1иХ l{исциtt.цitt вi7цrlсlвiдil{(),i,ь c,I,[lyI{,гy[)I{o-/Itlt,l.tttlii cxepri
пiдгоr,овкi,l здобувачlв IIершого (бак;rлаврськсlгсl) 1liвttяt вишltli ocBi,r,t,t за
спецiальнiсткl 29,1 _Nliжrrapo71Hi вiдtlосtlttl.t, c;,ctii,rtbгti KoN,ly}{iKariri .I'ci

регiональнi студiii, i lttlt<.,t1,1l{;illi сlIрия I,1l забезrtеLlеttlti0 вiдцtlс;rзi7lнtlс,гi
програмних peзy,ltt,l,a,t,itJ t]atJч;lt{ltrI:la]ltи,l,ill\,1 гl(],I,еliцiiлнtiх plclбtl,t,t_l71,ttlrцiB.



'I'eKcT i змiс,г IlI)едс],ав/lеного докумеtt,гу /\озRоJIrIс с,гвер/\;к5rgп,,,ч,,

що рецензоЕ}аirа ОПП uN4iх<лlароднt вiднсlсиlttt" повtriс,гtll вi7lпсlвiд;,lс:

встановлеI]им L]иNlогам ш{одо форп,rуванняr фахiвrцiв 71alI()I,o trрtlфi,,rrtl.
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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 опп 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 i 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



(

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

щодо формування фахiвцiв даного профiлю.

Рецензент:

Заступник начальника 1тrравлi
Нача-,rьник вiддiлу контр
аналiтичного забез
заступникiв керiвника в, ходос
викоЕавчого органу Киi
мiсъкоi ради (Киiвськоi Micb
дер}кавноi адмiнiстрачii)

встановлеЕIим вип.{огам


	IMG_20220204_0001.pdf (p.1)
	IMG_20220204_0001 (2).pdf (p.2)
	IMG_20220111_0003.pdf (p.1)
	IMG_20220111_0004.pdf (p.2)
	IMG_20220111_0001.pdf (p.1)
	IMG_20220111_0002.pdf (p.2)
	IMG_20211220_0001 (3).pdf (p.1)
	IMG_20211220_0001 (4).pdf (p.2)
	IMG_20211215_0001.pdf (p.1)
	IMG_20211215_0001 (2).pdf (p.2)

