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І . П Р Е А М Б УЛ А
Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, ступінь
бакалавр, галузь знань: 29 «Міжнародні відносини», спеціальність: 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію наказом МОН від 04.08.2020 р.
№ 1002.
РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ: члени підкомісії зі спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Науковометодичної комісії № 5 з соціальних наук та журналістики Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України:
Прізвище, ім’я, по
батькові
Манжола
Володимир
Андрійович
(голова підкомісії )
Калитчак
Роман
Григорович
член сектору вищої
освіти
Чекаленко
Людмила
Дмитрівна
(секретар )
Гурак
Федорович

Ігор

Дацків
Богданович

Ігор

Коцан
Наталія
Несторівна
Набока Олександр
Вікторович
Сергєєв В’ячеслав
Сергійович
Турчин
Ярина
Богданівна

Посада
завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної
служби Львівського національного університету імені Івана
Франка
завідувач кафедри зовнішньої
Дипломатичної академії України

політики

і

дипломатії

завідувач кафедри міжнародних відносин Інституту історії,
політології і міжнародних відносин Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника
професор кафедри міжнародних економічних відносин і
міжнародної інформації Тернопільського національного
економічного університету
завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка
завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара
директор Інституту гуманітарних і соціальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
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291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Науковометодичної комісії № 5 з соціальних наук та журналістики. Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 30.06.2016 р.).
Стандарт вищої освіти розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 13 від
28.03.2017 р.).
Фахову експертизу здійснювали:
1. Литвиненко Олександр Валерійович – доктор політичних наук, професор,

заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Доктор
політичних наук за спеціальністю 21.01.01 - «Основи національної безпеки
держави».
2. Шевчук Олександр Володимирович, доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук Чорноморського національного університету ім. Петра
Могили. Доктор наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку, професор кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики.
3. Брусиловська Ольга Іллівна доктор політичних наук, професор, виконувач
обов’язків завідувача кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук,
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Доктор наук за
спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку, професор кафедри міжнародних відносин.
Методичну експертизу здійснювали:
Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАПН України, Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;
2.
Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член, перший віце-президент НАПН України, Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;
3.
Таланова Жанетта Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с.,
менеджер з аналітичної роботи Національного офісу Еразмус+.
1.

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та схвалено
на засіданні підкомісії зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» Науково-методичної комісії № 5 з соціальних
наук та журналістики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України (протокол № 9 від 21.02.2020 р.).
Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти, протокол № 14 від 23.07.2020 р.
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень
вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність

перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
29 – Міжнародні відносини
291 – Міжнародні відносини,
регіональні студії
Денна форма навчання

суспільні

комунікації

та

Форма
навчання
Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
Освітня
регіональних студій (зазначити назву спеціалізації за наявності)
кваліфікація
Кваліфікація в Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 291 – Міжнародні відносини, суспільні
дипломі
комунікації та регіональні студії
Освітня програма – (зазначити назву освітньої програми)
Спеціалізація – (зазначити за наявності)
Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та
Опис
транснаціональні відносини, зовнішня політика держав,
предметної
зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні
області
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, інформаційнопошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне
забезпечення, що застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних
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Академічні
права
випускників

відносин, міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних
студіях.
Можливість
здобуття
освіти
за
програмою
другого
(магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі освіти дорослих.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС
(зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
28.05.2021 № 593)
Обсяг освітньої програми бакалавра:
- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;
- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр»
(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має
право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в
межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого
бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Gрийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр»
або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному
законодавством/
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що
визначені цим Стандартом вищої освіти.
Мінімальний обсяг практики – 6 кредитів
IV. Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних
комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної
діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами,
міжнародними організаціями та недержавними акторами, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та
передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних
наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин.
ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства
Загальні
компетентності 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
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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.
СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку,
розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних
Спеціальні
відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій.
(фахові)
компетентності 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.
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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 інформаційноаналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин
(українською та іноземними мовами).
СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних
акторів та транснаціональні відносини.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
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
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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.
VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи
(за наявності)

Вимоги до
атестаційного
екзамену

Атестація може здійснюватися у формі: атестаційний
екзамен.
Кваліфікаційна робота передбачає самостійне
розв’язання складної спеціалізованої задачі або
практичної проблеми у сфері міжнародних відносин,
суспільних комунікацій або регіональних студій, яка
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов, із застосуванням теорій та методів суспільних
наук .
Кваліфікаційна робота не повинна містити
академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті закладу вищої освіти або його
підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Атестаційний екзамен за спеціальністю міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
має передбачати перевірку досягнення результатів
навчання, визначених цим стандартом та освітньою
програмою.
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VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості
вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості
вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти.
VIІІ. – Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої
освіти
А. Офіційні документи
1. Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту», поточна редакція
18.03.2020. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти». - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2662015-п;
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження
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Національної рамки кваліфікацій». - Режим доступу:http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/1341-2011-п;
4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovometodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
5. Національний класифікатор України “Класифікатор професій ДК 003: 2010”. Режим доступу: http://www.dk003.com.
Б. Додатові джерела
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Competences in Education and Recognition Project (CoRe). A Tuning Guide to
Formulating Degree Programme Profiles. Bilbao, Groningen and The Hague, 2010. (для
ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами
стандартів http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree
%20PR4.pdf;
TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами стандартів — http://www.unideusto.org/tuningeu/;
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно аналітичний
огляд
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/
Rozvitok_sistemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.
Національний освітній глосарій: вища освіта. Друге видання, перероб. Київ,
2014.
Режим
доступу:
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%
20method%20rada/glossariy.pdf;
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд. Київ, 2015. – Режим доступу: https://erasmusplus.org.ua/korysnainformatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertivshchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvityukrainy;
Розроблення освітніх програм: Методичні рекомендаціїю Київ, 2014. – Режим
доступу:
http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/metodrada/Rozroblennya_osv_program.pdf;
International Standard Classification of Education (ISCED 2011). — Режим доступу:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classificationof-education-isced-2011-en.pdf;
ISCED fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013): manual to accompany
the International Standard Classification of Education 2011. Режим доступу:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228085.

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

Олег ШАРОВ
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Пояснювальна записка
до Стандарту вищої освіти України
першого (бакалаврського) рівня спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки бакалаврів зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії», які визначають, що саме студент повинен знати,
розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої
програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної
рамки кваліфікацій.
Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентностей та
дескрипторів Національної рамки кваліфікацій. У таблиці 2 показана відповідність
визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших
видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом
компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є
вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть
вказувати додаткові компетентності і програмні результати навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів
вищої освіти.
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Матриця відповідностей
визначених Стандартом компетентностей / результатів навчання дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Класифікація
компетентостей
за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Зн1 Концептуальні наукові та
практичні знання.
Зн2 Критичне осмислення
теорій, принципів, методів і
понять у сфері професійної
діяльності та/або навчання.

Ум1. Поглиблені когнітивні
та практичні уміння/навички,
майстерність
та
інноваційність
на
рівні,
необхідному для розв’язання
складних
спеціалізованих
задач і практичних проблем у
сфері професійної діяльності
або навчання

К1. Донесення до фахівців і
нефахівців інформації, ідей,
проблем, рішень, власного
досвіду та аргументації
К2. Збір, інтерпретація та
застосування даних.
К3. Спілкування з
професійних питань, у тому
числі іноземною мовою, усно
та письмово.

Автономія
відповідальність

АВ1. Управління складною
технічною або професійною
діяльністю чи проектами
АВ2. Спроможність нести
відповідальність за
вироблення та ухвалення
рішень у непередбачуваних
робочих та/або навчальних
контекстах
АВ3. формування суджень,
що враховують соціальні,
наукові та етичні аспекти.
АВ4. Організація та
керівництво професійним
розвитком осіб та груп.
АВ5. Здатність продовжувати
навчання із значним
ступенем автономії.

Загальні компетентності
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6

Зн1
Зн1
Зн2

Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1

та

Ав2
К1
К1
К1, К2
Ав2

14
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ЗК13

Ум1
Зн1

Ум1
Ум1

К1
К1
К3

Ав1
Ав3
Ав5

Спеціальні (фахові) компетентності
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13

Зн1, Зн2
Зн2
Зн2
Зн2

Ум1
Ум1
Ум1

Зн2
Зн1,Зн2
Зн2
Зн1
Зн1
Зн2
Зн1, Зн2

Ум1
Ум1

К1, К3

.

Ав4

К2
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1

Ав5
К3
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.
Програмні
навчання

результати

Компетентності
Інтегральна компетентність
Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові)
компетентності

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

СК13

х

СК12

х

СК11

СК9

х

СК10

СК8

х

СК7

х

СК6

х

СК5

х

СК4

РН03.
Знати
природу
міжнародного співробітництва,
характер
взаємодії
між
міжнародним
акторами,
співвідношення
державних,

СК3

х

СК2

х

СК1

х

х

ЗК13

х

х

ЗК12

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.

ЗК11

х

ЗК10

ЗК9

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

ЗК1
РН01. Знати та розуміти природу х
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.

16
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.

х

РН05.
Знати
механізми
комунікацій.

х

природу
та
міжнародних

х

х

РН06. Знати природу та характер
взаємодій окремих країн та
регіонів
на
глобальному,
регіональному та локальному
рівнях.

х

РН08. Збирати, обробляти та
аналізувати
великі
обсяги
інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики
України та інших держав,
регіональних
систем,
міжнародних комунікацій.

х

РН09. Досліджувати проблеми х
міжнародних
відносин,
регіонального
розвитку,
зовнішньої
політики,

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

РН07. Здійснювати опис та аналіз
міжнародної ситуації, збирати з
різних джерел необхідну для
цього
інформацію
про
міжнародні
та
зовнішньополітичні
події
та
процеси.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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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.

х

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.

х

х

х

х

х

РН12.
Володіти
навичками
професійного
усного
та
письмового
перекладу
з/на
іноземні мови, зокрема, з фахової
тематики
міжнародного
співробітництва,
зовнішньої
політики,
міжнародних
комунікацій, регіональних студій,
двота
багатосторонніх
міжнародних проектів.
РН13. Вести фахову дискусію із
проблем міжнародних відносин,
міжнародних
комунікацій,
регіональних
студій,
зовнішньоїполітичної діяльності,

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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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.

х

х

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.

х

х

х

х

РН16. Розуміти та відстоювати
національні інтереси України у
міжнародній діяльності.
РН17.
Мати
навички х
самостійного визначення освітніх
цілей та навчання, пошуку
необхідних для їх досягнення
освітніх ресурсів.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

