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Освітня програма впроваджена з 01.09.2018 р. 

Зміни до ОПП зумовлені необхідністю узгодження змісту ОПП «Міжнародні 
відносини», затвердженої рішенням Вченої ради Київського національного 
університету культури і мистецтв від 19.03.2018 р., протокол № 27 із затвердженим 
Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 
29 «Міжнародні відносини» спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2020 р. № 1002 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Впроваджено нові ОК, введено англійську мову 
навчання і оцінювання для окремих ОК, змінено форму атестації. 



ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Міжнародні відносини» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 
І. Загальна інформація 

Рівень вищої освіти 
та назва кваліфікації 

Рівень вищої освіти:перший (бакалаврський) рівень 
спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» 
Освітньо-професійна програма: Міжнародні відносини 

Мова(и) навчання і 
оцінювання 

українська, англійська 

Обсяг освітньо-
професійної програми 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців,  
обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС 

Тип програми Освітньо-професійна програма 

Повна назва закладу 
вищої освіти, а також 
структурного 
підрозділу у якому 
здійснюється 
навчання 

Київський національний університет культури і мистецтв 

Кафедра міжнародних відносин 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі 
29 «Міжнародні відносини» Серія НД 1189395  
до 1 липня 2022 року 

Цикл/рівень 
програми 

НКР України – 6 рівень, FQ-ЕНЕА – перший цикл,  
EQF-LLL – 6 



Передумови 
  

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 
Київського національного університету культури і мистецтв». 
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Форма навчання Денна 

Термін дії освітньо-
професійної програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
освітньо-професійної 
програми 

 https://www.kmv.knukim.edu.ua/ 

ІІ. Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних проводити 
комплексні дослідження та інновації в галузі міжнародних відносин, культурної 
дипломатії та міжнародних комунікацій, здійснювати аналітичні, консультативні, 
експертні функції, зокрема у практичній сфері діяльності, спрямованої на посилення 
культурної присутності України в світі, діяльності культурно-інформаційних центрів та 
закордонних дипломатичних установ України, аналізувати особливості розвитку країн та 
регіонів, розв’язувати складні задачі та проблеми у цій сфері. 

ІІІ. Характеристика освітньо-професійної програми 

Опис предметної 
області 

  

Об’єкти вивчення та діяльності: міжнародні відносини, 
суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні 
студії, комбінована освіта в галузі міжнародних відносин 
(міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні 
відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та 
національні інтереси України, міжнародні організації, 
міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у 
взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному 
рівнях, міжнародна безпека та конфлікти). 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та 
зовнішньої політики або у процесі навчання, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і 
передбачають застосування відповідних теорій та методів. 
Теоретичний зміст предметної області: теорія міжнародних 
відносин, форми та способи їх організації, історія та практика 
міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, 
природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні 
конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, 
міжнародне регіонознавство, природа та еволюція міжнародних 
комунікацій та міжнародного інформаційного простору. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу процесів у 



міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та 
регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу 
інформації. 
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 
спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-
комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-
аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що 
застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних відносин, 
міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців  
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 
Дисципліни профілю програми базуються на загальновідомих 
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у 
галузі 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії». Освітня програма орієнтована на 
професійну діяльність, що охоплює виконання завдань з аналізу 
і прогнозування глобальних та регіональних процесів, їх 
математичного моделювання із використанням сучасних 
комп’ютерних програм, проведення наукових досліджень у 
сфері міжнародних відносин та суспільних комунікацій. 
Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з 
реалізації зовнішньополітичної діяльності шляхом 
забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної 
підготовки фахівців зі збору, аналізу та поширення інформації 
стосовно сучасних міжнародних відносин. Програма сполучає 
всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної 
дисципліни і політичної практики з глибоким розуміння одного 
або декількох ключових регіонів світу. 

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації 

Загально-комбінована програма в галузі 29 «Міжнародні 
відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії». Акцент на 
забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо 
самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне 
мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати 
оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з 
вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в 
міжнародному контексті, здатність працювати автономно, 
розробляти та впроваджувати міжнародні проекти. 
Ключові слова: міжнародні відносини, культурна 
дипломатія, зовнішня політика країн, історія міжнародних 
відносин, дипломатичний протокол, міжнародні 
комунікації, міжнародне співробітництво, тенденції 
світової політики, країнознавство, аналітика й 
прогнозування. 

Особливості Програми Ключовою метою Програми є підготовка сучасних 
кваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин та 
різного напряму комунікацій, зокрема суспільно-політичного 
та культурного ґатунку, ініціативних та здатних швидко 



адаптуватися до умов міжнародного середовища, що постійно 
змінюються, та до викликів глобалізованого світу. Програма 
враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань і  
поєднує поглиблене вивчення аспектів публічної дипломатії, 
зокрема культурної, політологічних та інформаційно-
комунікативних аспектів міжнародних відносин, 
країнознавства, сучасних тенденцій світової політики. 
Програма формує кваліфікованих експертів з суспільно-
політичних питань, які вільно володіють кількома іноземними 
мовами (обов’язковою та вибірковою), мають високу 
професійну обізнаність, насамперед щодо питань, пов’язаних 
із культурною дипломатією та здатних використовувати 
міжнародні стратегічні комунікації задля реалізації стратегії 
публічної дипломатії, зокрема культурної, яка є особливою 
сферою дипломатичної діяльності, що використовує культуру 
як інструмент і засіб досягнення цілей зовнішньої політики, а в 
практичному рівні передбачає встановлення більш змістовних і 
динамічних міжнародних зв’язків: налагодження 
багатовекторної плідної співпраці з іноземними партнерами та 
реалізація на регулярній основі різноманітних проектів, 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
національних мистецьких та культурних продуктів на 
світовому культурному ринку. 

IV. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

 Придатність до працевлаштування випускників спеціальності 
міжнародні відносини, як критерій їхньої професійної 
актуалізації, є важливою з огляду на низку обставин: а) 
ослаблення уваги закладів вищої освіти до майбутньої долі 
своїх випускників; б) великий попит до цієї спеціальності серед 
молоді та на ринку освітніх послуг; в) відсутність чіткої та 
зрозумілої кадрової політики у більшості працедавців тощо.  
Основними компонентами придатності до працевлаштування є, 
по-перше, трудова актуалізація (ступінь актуалізації трудових 
мотивів, прояву соціально-психологічних якостей та розкриття 
діяльнісного потенціалу особистості в конкретних діях і 
вчинках під час пошуку роботи); по-друге, професійна 
підготовленість (оцінка рівня і якості отриманих знань, 
наявність відповідних здібностей і навичок, а також необхідних 
професійно-ділових якостей та досвіду практичної роботи);  
по-третє, професійна визначеність (ступінь усвідомленості та 
конкретності професійних планів на майбутнє, як випускники 
хочуть реалізувати отриману освіту, чого прагнуть досягти на 
професійній ниві і що для цього хочуть робити); по-четверте, 
трудова вмотивованість (тип і ступінь конкретності трудових 
мотивів, що характеризують спонукання їх до професійної 
праці).  
Випускники освітньо-професійної програми можуть 
здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої 
політики, публічної, в тому числі культурної, дипломатії 
міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, 
обіймати первинні посади в органах державної влади (Кабінет 



Міністрів України, Верховна Рада України, Офіс Президента) 
та самоврядування різних рівнів (обласні, районні та міські 
адміністрації), в міжнародних організаціях, у комерційних та 
недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-
дослідницьку діяльність.  
Фахівець здатний виконувати зазначену в Національному 
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 
професійну роботу та обіймати такі первинні посади: 
2490 – радник; 
3439 – дипломатичний агент; 
3439 – дипломатичний кур'єр; 
3439 – секретар дипломатичного агентства; 
3439 – аташе; 
3439 – віце-консул; 
3439 – консул; 
3439 – посланник; 
2419.2 – консультант із зовнішньоекономічних питань; 
2419.3 – консультант (в апараті органів державної влади, 
виконкому); 
2419.3 – радник (органи державної влади); 
2433.2 – аналітик консолідованої інформації; 
2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань; 
2443.2 – політичний оглядач; 
2443.2 – політолог; 
2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 
та інших громадських організаціях); 

2451.2 – оглядач політичний. 

Подальше навчання  Випускники освітньо-професійної програми можуть 
продовжувати наукову та/або професійну освіту на другому 
рівні вищої освіти «Магістр» з міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій» 

V. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Впровадження активних та інтерактивних методів аудиторного 
та дистанційного навчання, проблемно-орієнтованого та 
прикладного аспектів викладання для підвищення критичного 
мислення, індивідуальної й групової взаємодії та ініціативного 
самонавчання студентів, що реалізується через форми лекцій, 
практичних занять, консультацій, самостійної дослідницько-
пізнавальної роботи з використанням сучасних навчально-
методичних підручників, посібників, періодичних видань, 
соціально-комунікаційних мереж тощо.  

Загальна інформація 
та особливості 

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи у 
вигляді здійснення індивідуальних та колективних аналітичних 
робіт, презентацій, написання тез та доповідей для участі в 
міжнародних конференціях як на базі кафедри та університету, 
так і в інших університетах та установах. 

Оцінювання Використовується накопичувальна кредитно-рейтингова 
система, до якої входять такі види контролю, як поточний із 
навчальних дисциплін, та підсумковий у вигляді заліків, 



екзаменів, захисту звітів з практик, публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. 
Оцінювання знань та досягнень студентів здійснюється за  
100-бальною (рейтинговою) шкалою, національною 
чотирирівневою шкалою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та національною дворівневою 
шкалою оцінювання («зараховано», «незараховано»). 

VI. Програмні компетентності  

Інтегральна 
компетентність 
 

Здатність вирішувати проблеми і розв’язувати складні 
завдання в галузі міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та політики на регіональному рівні, адаптуватися 
до нових професій в умовах політичних, соціальних 
трансформацій, зміни мовного та культурного середовища. 

Загальні 
компетентності 
 

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
України. 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про 
природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
образу життя. 
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. 
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. 
ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 
розуміти природу, динаміку, принципи організації 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій. 
СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 
контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 
СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень 
міжнародних відносин та світової політики у політичній, 



економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 
дослідженнях. 
СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 
практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 
зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, 
регіональних досліджень. 
СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, 
міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й 
динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 
держав. 
СК6. Здатність застосовувати засади дипломатичної та 
консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, 
уміння вести дипломатичне та ділове листування 
(українською та іноземними мовами). 
СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси 
у світі та на Європейському континенті, та місце в них 
України. 
СК8. Усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені. 
СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку 
країн та регіонів, особливостей та закономірностей 
глобальних процесів та місця в них окремих держав для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 
СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку 
міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на 
міжнародну систему, державні та суспільні інститути. 
СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію 
міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 
відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 
ними. 
СК12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 
(українською та іноземними мовами). 
СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних 
недержавних акторів та транснаціональні відносини. 

VII. Програмні результати навчання (РН) 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, 
еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 
також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших 
учасників міжнародних відносин. 
РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 
особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, 
знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів. 
РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 
міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій 
політиці. 
РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, 
взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на 
міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації 
зовнішньополітичних рішень. 



РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. 
РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях. 
РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 
процеси. 
РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 
міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних 
систем, міжнародних комунікацій. 
РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. 
РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, 
необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та 
дослідницьких документів. 
РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики 
України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до 
поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні. 
РН12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні 
мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, 
міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних 
проектів. 
РН13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 
комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою 
позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. 
РН14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне 
забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних 
спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій . 
РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне 
законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні умови тощо. 
РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. 
РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 
необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

VIII. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних 
відносин відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; має 
повний склад науково-педагогічних працівників, що мають 
науковий ступінь та/або вчене звання, а також 
висококваліфіковані спеціалісти, які залучені до реалізації 
освітньої програми, несуть відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти, відповідають ліцензійним кадровим 
вимогам в сфері вищої освіти за відповідним профілем 
кафедри. До підготовки здобувачів вищої освіти 
впроваджується робота з роботодавцями по працевлаштуванню 
і залучення їх до фахових дисциплін. 



Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє проводити 
підготовку здобувачів вищої освіти та відповідає нормативним 
вимогам. Для забезпечення навчального процесу 
використовується лабораторії практичної підготовки. 
Приміщення для проведення  навчальних занять та 
підсумкових, контрольних заходів. Бібліотека та читальний 
зал. Проживання в гуртожитку, пунктів харчування, актовий 
зал. 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-
методичного 
забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: 
навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, навчально-методичного комплексу 
дисциплін, силабуси робочих програм усіх навчальних 
дисциплін, робочих програм практичної підготовки ( наскрізна 
програма), методичних матеріалів до підготовки та для 
проведення випускної роботи та атестації здобувачів вищої 
освіти. Наявність розроблених дистанційних курсів в програмі 
MOODLE та забезпечення веб-ресурсами навчальних 
дисциплін (програм) закладу освіти, який містить навчально-
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального 
плану, забезпеченими методичними та інформаційними 
матеріалами, вітчизняними та закордонними науковими 
фаховими періодичними виданнями та користування 
електронним каталогом, який дає змогу користуватися 
електронними документами, надання вільного доступу до 
ресурсів Інтернет з комп’ютерів, встановлених у бібліотеці чи з 
власних електронних пристроїв через Wi-Fi з науковою та 
навчальною метою відповідного профілю відносно 
нормативних потреб.  

ХІХ. Академічна мобільність  

Національна кредитна 
мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

У рамках програми Еразмус+КА1: Академічна мобільність – 
Міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility) 
та Еразмус+ КА2: Проекти співпраці, а також в межах угод про 
двосторонню співпрацю з міжнародними університетами.  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться за 
умови попереднього вивчення студентом української мови. 

 



Перелік компонент освітньо-професійної програми спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації  
та регіональні студії»та їх логічна послідовність 

 
Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, практики) 

Кіль-
кість 

кредитів 
/год 

 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

1. Цикл загальної підготовки 
ОКЗ.1 Історія культури 4/120 Іспит 
ОКЗ.2 Етнографія 4/120 Залік 
ОКЗ.3 Філософія 4/120 Іспит 
ОКЗ.4 Психологія 3/90 Залік 
ОКЗ.5 Охорона праці та екологічна безпека 4/120 Залік 
ОКЗ.6 Основи трудового права і підприємницької діяльності 3/90 Залік 

2. Цикл професійної та практичної підготовки 
 Практика:   

ОКП.1 Ознайомча 6/180 Залік 
ОКП.2 Навчальна 12/360 Залік 
ОКП.3 Виробнича 14/420 Залік 
ОКП.4 Переддипломна 14/420 Залік 
ОКП.5 Дипломатичний протокол та етикет 3/90 Залік 
ОКП.6 Вступ до фаху 3/90 Іспит 
ОКП.7 Теорія держави і права 4/120 Іспит 
ОКП.8 Історія дипломатії 3/90 Іспит 
ОКП.9 Культурна дипломатія міжнародних відносин 3/90 Залік 
ОКП.10 Іноземна мова перша 22/660 Залік/ Іспит 
ОКП.11 Основи світової політики 4/120 Залік 
ОКП.12 Країнознавство 3/90 Залік 
ОКП.13 Історія та теорія міжнародних відносин 6/180 Залік/ Іспит 
ОКП.14 Міжнародні відносини та світова політика 3/90 Іспит 
ОКП.15 Суспільна географія 3/90 Іспит 
ОКП.16 Політологія  3/90 Залік 
ОКП.17 Міжнародна інформаційна політика 3/90 Залік 
ОКП.18 Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини 
6/180 Залік/ Іспит 

ОКП.19 Зовнішня політика України 3/90 Іспит 
ОКП.20 Основи геополітики та геостратегії 4/120 Іспит 
ОКП.21 Міжнародні політичні комунікації 3/90 Іспит 
ОКП.22 Україна в світовій політиці 3/90 Залік 
ОКП.23 Інформаційні війни та спеціальні інформаційні 

операції 
3/90 Залік 

ОКП.24 Іноземна мова спеціальності 14/420 Залік/ Іспит 
ОКП.25 Сучасні тенденції світової політики 3/90 Залік 
ОКП.26 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 4/120 Іспит 
ОКП.27 Зовнішня політика провідних країн світу 6/180 Залік/ Іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 180/5400 



ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ВК.1 
1 курс 

8/240 Залік/ Іспит Вибіркові навчальні дисципліни 

ВК.2 
2 курс 

16/480 Залік/ Іспит Вибіркові навчальні дисципліни 

ВК.3 
 

3 курс 
13/390 Залік/ Іспит Вибіркові навчальні дисципліни 

ВК.4 
4 курс 

23/690 Залік/ Іспит Вибіркові навчальні дисципліни 

Обсяг вибіркових компонент 60/1800 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240/7200 

 
 
 

 
 



Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»         
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 ОКЗ.1 Історія культури 
ОКЗ.2 Етнографія 

ОКЗ.5 Охорона праці та екологічна 
безпека 

ОКЗ.6 Основи трудового права і 
підприємницької діяльності ОКЗ.3 Філософія 

ОКЗ.4 Психологія  

ОКП.10  Іноземна мова перша ОКП. 24 Іноземна мова спеціальності 

ОКП.5 
Дипломатичний 

протокол та етикет 

ОКП.7 Теорія 
держави і права ВК.2 ВК.3 ВК.4 Вибіркові навчальні дисципліни (Іноземна мова друга)  

ОКП.6 Вступ до 
фаху 

ОКП.9 Культурна 
дипломатія 

міжнародних 
відносин ОКП.14 Міжнародні 

відносини та світова 
політика 

ОКП.16 
Політологія 

ОКП.18 Світова економіка та 
міжнародні економічні відносини 

ОКП.27 Зовнішня політика  
провідних країн світу 

ОКП.8 Історія 
дипломатії 

ОКП.11 Основи 
світової політики 

ОКП.19 Зовнішня 
політика України 

ОКП.22 
Україна в 
світовій 
політиці   

ОКП.25 Сучасні 
тенденції світової 

політики 

ОКП.12 
Країнознавство 

 ОКП.15 Суспільна 
географія 

ОКП.17 
Міжнародна 

інформаційна 
політика 

ОКП.20 Основи 
геополітики та 

геостратегії 

 
ОКП.23 

Інформаційні 
війни та 

спеціальні 
інформаційні 

операції  

ОКП.26 Аналіз та 
прогнозування 

зовнішньої політики 

ОКП.13 Історія та теорія міжнародних 
відносин ВК.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

ОКП.21 
Міжнародні 

політичні 
комунікації 

ВК.4 Вибіркові навчальні дисципліни 

 ВК.1 Вибіркові навчальні дисципліни 

ОКП.2 Практика навчальна              
(360 год) 

ВК.3 Вибіркові навчальні 
дисципліни ОКП.4 Практика переддипломна (420 год) 

ОКП.1 Практика ознайомча                       
(180 год) 

ОКП.3 Практика виробнича               
(420 год)   

Підсумкова атестація: 
1. Атестаційний 

екзамен. 
2. Захист 

кваліфікаційної роботи. 
 



2.  Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 
Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» має на 

меті встановити їх рівень та обсяг знань, практичні навички і компетентності 
відповідно до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 
29 «Міжнародні відносини» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
04 серпня 2020 року, № 1002). 

Письмова дипломна робота, що виконується випускниками рівня 
підготовки «Бакалавр» є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу 
виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної 
підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним 
спрямуванням. 

Дипломна робота є результатом самостійного дослідження, виконаного 
здобувачем за участю наукового керівника згідно існуючих вимог до даного 
виду робіт. Робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого 
Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки студента, його 
готовність до самостійної роботи за фахом. 

Метою написання дипломної роботи є глибоке осмислення конкретної 
теми, опановування методами самостійного наукового дослідження, практичне 
застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань у сфері 
міжнародних відносин. 

Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією після повного 
виконання навчального плану за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії». 
 
Форма атестації 
здобувачів вищої освіти 

Форми атестації є: 
 – публічний захист кваліфікаційної роботи; 
 –атестаційний екзамен за фахом.  

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота повинна: 
– відповідати Методичним рекомендаціям, затвердженим 
кафедрою міжнародних відносин; 
– не містити академічного плагіату (реалізується шляхом 
перевірки через платформи, рекомендовані МОНУ); 
– пройти апробацію через участь здобувача у науковій 
конференції та публікацію результатів дослідження; 
– бути оприлюдненою через репозитарій університету. 

Вимоги до публічного 
захисту 

  

Атестація здійснюється відкрито і гласно.  
Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, 
можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію 
процесу атестації. 

 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі «Положення 

про організацію освітнього процесу» КНУКІМ від 26.08.2016 р., «Положення 
про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(внутрішнього забезпечення якості)» КНУКІМ від 26.08.2020 р., «Положення 



про запобігання академічного плагіату» КНУКІМ від 26.10.2017 р., 
«Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у 
КНУКІМ» від 17.01.2020 р., «Кодексу академічної доброчесності КНУКІМ» від 
01.12.2020 р. 

Ступінь бакалавра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій присуджується на підставі рішення Екзаменаційної комісії. 
Умовою для цього є успішне виконання здобувачем освітньо-професійної 
програми та успішний публічний захист кваліфікаційної роботи. 

 



3. Матриця відповідності обов’язкових освітніх компонент програмним компетентностям ОП 
 

Шифр 
обов’язкової 

освітньої 
компоненти 

ІК
 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
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ОКЗ.1   + +       +  +               

ОКЗ.2  + + +     +  +  +               

ОКЗ.3   + +   +  +  +  +               

ОКЗ.4   + +   + + +  +  + +              

ОКЗ.5  + + +   + + + +   +               

ОКЗ.6  + +     +   +  +               

ОКП.1 + +  + +    + + + + + + + +      +   +  + 

ОКП.2 + +  + + + + + + + + + + + + + +  + + + +  + + + + 

ОКП.3 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

ОКП.4 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

ОКП.5 +   + + +  +   +  +   +    +    +  +  

ОКП.6 +   + +   + + +   +  +  +     +  +    

ОКП.7  + +        +  +  + +            

ОКП.8   + + + +  + + +   +  + +       +     

ОКП.9 +  + + + + + + + +   +  + +    +  + +  +   



ОКП.10  +  +  +  +  + + + +       +      +  

ОКП.11 +   + + +  + +     + + + +    +  +    + 

ОКП.12     +   +     +  +  +    + +   +   

ОКП.13  + +          +  + +            

ОКП.14 +   + + +       +  + + +  +        + 

ОКП.15   + + + + + + +  +  + + + +      + +  +  + 

ОКП.16 + + + + +   + +  +  + + + + +  +   +  +   + 

ОКП.17 +  +  + +  + + +   +   +      + +   + + 

ОКП.18 +   + + +  +   +  +  + + +  +   +  + + + + 

ОКП.19 + +   + +        +       + +     + 

ОКП.20 +  + + + + + + + + +  + + + + + + +  + + +    + 

ОКП.21 +   + + + + +  + +  +  + + +       +  +  

ОКП.22 +  + + +   + + +   +  + +     + +      

ОКП.23 +   + + +  + + +  + +  + +  +    + + +  +  

ОКП.24    +  + + +  +  + +       +      +  

ОКП.25 +   + + +  +    +   + + +    + +   + + + 

ОКП.26 +  + + + + + + + + +  + + + + +  +  + + + + +  + 

ОКП.27 +   + +       + +  + +   +        + 

 
 
 
 



4. Матриця відповідності обов’язкових освітніх компонент програмним результатам навчання ОП 
 

Шифр 
обов’язкової 

освітньої 
компоненти П

РН
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ОКЗ.1   +   +    +       + 

ОКЗ.2   + +  +   + +       + 

ОКЗ.3   +   +    +       + 

ОКЗ.4   +   +    +       + 

ОКЗ.5  +    +           + 

ОКЗ.6    +  +    +       + 

ОКП.1 +  +  +  + +  +   +    + 

ОКП.2 +  +  +  + +  +  + +    + 

ОКП.3 +  +  +  + +  + + + + +   + 

ОКП.4 +  +  +  + +  + + + + +   + 

ОКП.5   + + +     +   +     

ОКП.6 +  + +    +         + 

ОКП.7 + +  +        +   +  + 

ОКП.8 + + + +        +     + 

ОКП.9 +  + + +   +        +  



ОКП.10          +  +     + 

ОКП.11 +  + +  +   +         

ОКП.12 +     +           + 

ОКП.13 +  + +  +           + 

ОКП.14 + + + + +  +  +  +  +     

ОКП.15   + +  +  +        +  

ОКП.16 + + + +   + +   +     +  

ОКП.17  + +  +  + + +  +   + +  + 

ОКП.18 +  + +  + +  +  +  +   +  

ОКП.19 +   +  + + +   +    + +  

ОКП.20 +  + +  +  + +  +   +  +  

ОКП.21    + +    + +   + + +   

ОКП.22 +   +  + + + +  +     +  

ОКП.23  +  + +  + + + +   +   +  

ОКП.24          + + + +    + 

ОКП.25 + + +    + + + + +       

ОКП.26 + +  +  + + +   +    +   

ОКП.27 + + + +  + + +  + +  +  +   
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