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ПЕРЕДМОВА 

 

Зміни до освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» зумовлені такими причинами:  

 по-перше, необхідністю узгодження змісту чинної освітньої програми з 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій із затвер-

дженим Стандартом вищої освіти України другого (магістерського) рівня за спеці-

альністю 291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

галузі знань 29 – міжнародні відносини» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 04.08.2020 р. № 1003 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціаль-

ністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти»);  

 по-друге, відгуками від різних стейкголдерів: викладачів і студентів, екс-

пертів і практиків, які надійшли представникам групи забезпечення і гаранту прог-

рами у процесі її реалізації. 

У результаті було враховано і внесено зміни у такі розділи ОПП: загальна 

інформація про освітню програму; перелік освітніх компонентів; перелік компетен-

тностей випускника; програмні результати навчання.  

 

Розроблено робочою групою у складі:  

1. Ігор ДАЦКІВ – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ  

2. Наталія КРАВЧУК – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ 

3. Оксана СТЕМКОВСЬКА – кандидат політичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ 

 

Відгуки на освітньо-професійну програму: 

1. Микола МОВЧАН – директор Центру Сходознавства та Африканістики 

2. Тетяна ЧУБАК – почесний консул Угорщини у м. Тернопіль та Тернопіль-

ській області 

3. Анна-Марія СКАКОДУБ – магістр міжнародних відносин, суспільних ко-

мунікацій та регіональних студій (ЗУНУ, 2020)  

 

Рецензії на освітньо-професійну програму:  

1. Ярослав ВІЗНЯК – почесний консул Литовської республіки у м. Тернопіль 

та Тернопільській області 

2. Оксана КАЧУРІВСЬКА – начальник управління міжнародного економіч-

ного співробітництва та інвестиційних проектів Тернопільської ОДА 



Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Західноукраїнський національний університет, 
кафедра міжнародних відносин та дипломатії 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр, магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання – 1рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 
Акредитовано  
Термін дії сертифікату до 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень 
Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 

програми 
до 2022 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.wunu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі між-

народних відносин, здатних: комплексно аналізувати і прогнозувати основні тенденції у сфері 

зовнішньої політики і міжнародної безпеки, регіональних студій; розв’язувати складні спеціа-

лізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності та реалізовувати комунікативні 

стратегії в системі політичних i суспільно-економічних відносин на глобальному, регіональ-

ному та локальному рівнях; здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й генерувати 

нові, на базі сучасних досягнень науки. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

 
Галузь знань:  
29 – Міжнародні 
відносини  
 
Спеціальність:  
291 – Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії  
 

Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та транс-
національні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політи-
ка та національні інтереси України, міжнародні організації, міжна-
родні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на 
глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна без-
пека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних 
досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних 
студій. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності 
у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 
комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеніс-
тю умов, передбачають проведення досліджень та/або запроваджен-
ня інновацій. 

 



Теоретичний зміст предметної області: теорія та практика між-
народних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, 
системи та джерел зовнішньої політики держави, регіональні студії, 
теорія та практика міжнародних суспільних комунікацій, міжнарод-
ний інформаційний простір. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 
методи та методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики 
оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних ко-
мунікаціях та регіональних студіях, методи та методики пошуку й 
оброблення інформації, методи експертного оцінювання ефектив-
ності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. 
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізова-
ні інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформацій-
но-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне 
забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі міжнарод-
них відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Орієнтація освітньої 

програми 
Програма орієнтована на спеціальну підготовку фахівців з міжнарод-

них відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, здат-
них до фундаментального аналізу сучасних глобальних проблем, з 
новим перспективним способом мислення, спроможних не лише за-
стосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі сучасних 
досягнень науки. 

Основний фокус 

освітньої програми 
Програма включає: обов’язкові компоненти – дисципліни циклу за-
гальної та професійної підготовки (75%), дисципліни вільного вибо-
ру студента, що розширюють загальні та спеціальні (фахові) компе-
тентності складають 25,0%. 
Акцент робиться на професійно-орієнтованих дисциплінах, які за-
безпечують практичну підготовку магістра з міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій та розвиток професі-
йних компетентностей при здійсненні діяльності у сфері міжнарод-
них відносин. Набуті компетентності можуть бути застосовані в 
експертно-аналітичній, політико-організаційній, економічній, соці-
альній, консультаційній сферах діяльності. 
Ключові слова: міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіо-
нальні студії, дипломатія, світова політика, зовнішня політика, наці-
ональні інтереси, міжнародні конфлікти, міжнародна безпека, між-
народні організації, міжнародний інформаційний простір, глобаліза-
ція і регіоналізація. 

Особливості 

програми 

Програма має чітко виражений міждисциплінарний характер, врахо-
вує сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та світової 
політики у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, 
економічному, правовому, суспільному, культурному та інформа-
ційному; зорієнтована на формування професійних та «м’яких» ком-
петентностей; спрямована на підготовку компетентних фахівців-
міжнародників, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіо-

нальних студій здатний виконувати професійні види робіт й працю-

вати, відповідно до сформованих компетентностей та результатів навчан-



ня, на таких посадах: аташе; аналітик-міжнародник інформаційно-аналі-

тичної служби та/або відділу міжнародного співробітництва, та/або від-

ділу зв’язків з громадськістю і пресою; дипломатичний агент; експерт, 

консультант із суспільно-політичних питань; керівник дипломатичного 

агентства; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; мене-

джер (управитель) із питань регіонального розвитку; політичний оглядач; 

прес-секретар; радник-посланник; референт прес-служби зовнішньополі-

тичного відомства або дипломатичної установи; секретар дипломатично-

го агентства; науковий співробітник науково-дослідних установ; викладач 

вищого навчального закладу. 

Подальше навчання Магістр може продовжити здобуття освіти на третьому освітньо-
науковому рівні доктора філософії, набувати додаткових кваліфіка-
цій в системі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтоване навчання. Лек-
ційні заняття поєднуються з практичними заняттями, диспутами, 
«мозковими штурмами» та робочими зустрічами з фахівцями зі сфе-
ри міжнародних відносин. Практикується студентсько-центроване 
змішане навчання з використанням електронної системи Moodle, са-
монавчання. Процес навчання базується на чіткій структурно-логіч-
ній схемі освітніх компонент програми. Самостійна робота здійсню-
ється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ре-
сурсів, що розміщені в інституційному репозитарії бібліотеки ЗУНУ 
ім. Л. Каніщенка. Особистісно-орієнтована взаємодія суб’єктів осві-
тнього процесу відбувається шляхом проведення консультацій вик-
ладачів зі студентами. 

Оцінювання Тестування, опитування, дискусії, презентації, модульні контрольні 

роботи, письмові (усні) екзамени, захист: комплексних практичних 

індивідуальних завдань; курсових робіт; звіту з переддипломної 

практики. Атестація здійснюється у формі публічного захисту квалі-

фікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі міжнарод-
них відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК7. Здатність працювати в команді. 
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

СК1.Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принци-
пи організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних 
акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 
СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 
міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 
СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань про-



фесійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних ко-
мунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані ре-
зультати та обґрунтовувати прийняті рішення. 
СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжна-
родні та суспільні відносини, політичні та суспільні системи. 
СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у 
різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 
СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних від-
носин, суспільних комунікацій та для регіональних студій теоретич-
ні та методологічні підходи політології, економічної та правової 
науки, міждисциплінарних досліджень. 
СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження про-
блем міжнародних відносин та світової політики, суспільних кому-
нікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні мате-
ріали та довідки. 
СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та 
переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та 
міжнародні документи. 
СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн 
та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних проце-
сів, та місця в них України. 
СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 
готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 
фаховості та рівня кваліфікації. 

СК11. Здатність застосовувати загальнотеоретичні засади економічної 

дипломатії та її інструментарій у зовнішньоекономічній діяльності, вико-

ристовувати техніки проведення переговорів, нормативне забезпечення 

економічної дипломатії в практиці просування торговельно-економічних 

інтересів національного бізнесу за кордоном, а також в діяльності інозем-

них представництв економічної дипломатії на території України. 

СК12. Здатність аналізувати природу, типи і види міжнародних кон-

фліктів, оцінювати їх вплив на міжнародні відносини та міжнародну 

безпеку в контексті сучасних викликів у розвитку світової політики. 
7 – Програмні результати навчання 

 РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції між-
народних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики дер-
жав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світо-
вої політики. 
РН2. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх 
вплив на міжнародні відносини. 
РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методи-
ки для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої 
політики. 
РН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національ-
ної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, 
способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просто-
рі та у зовнішній політиці держав. 
РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжна-
родних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. 
РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатич-
ні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин 



та глобального розвитку. 
РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 
проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких про-
блем. 
РН8. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і 
письмово, з професійних і наукових питань. 
РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 
міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комуніка-
цій та регіональних студій. 
РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень 
міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.  
РН11. Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на 
іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співро-
бітництва, зовнішньої та світової політики. 
РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджува-
ти моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої по-
літики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 
РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних від-
носин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 
студій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців 
та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний 
досвід з фахових проблем. 
РН14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особис-
тий професійний розвиток. 

РН15. Демонструвати розуміння сутності економічної дипломатії як 

інструменту захисту національних інтересів держави, застосовувати мето-

ди економічної дипломатії у сфері зовнішньоекономічної діяльності з ме-

тою досягнення стратегічних цілей держави.  
РН16. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та мето-
дики для розробки й ухвалення рішень у сфері міжнародних відносин та 
економічної дипломатії, будувати відповідні організаційно-економічні 
моделі. 

РН17. Демонструвати поглиблені знання щодо проблем міжнародної та 

національної безпеки, міжнародних конфліктів, підходів, способів та ме-

ханізмів інституційно-правового забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав. 

РН18. Оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

правові й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального роз-

витку, аналізувати їх плив на трансформацію міжнародних відносин і за-

безпечення глобальної безпеки. 

РН19. Ініціювати дослідницькі проєкти, демонструвати лідерство та ко-

мунікаційні навички під час їх реалізації, вміти виходити із зони комфор-

ту та фахово діяти в нових умовах. 

РН20. Організовувати та реалізовувати індивідуальні і групові дослід-

ницькі проєкти у сфері міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики, міжнародної безпеки. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої 

програми мають науковий ступінь і/або вчене звання та підтвердже-

ний рівень наукової і професійної активності, що відповідає вимо-

гам пункту 30 Ліцензійних умов. Усі науково-педагогічні працівни-

ки мають показники академічної та професійної кваліфікації відпо-



відно до дисципліни, викладання якої вони забезпечують 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

У навчальному процесі використовуються навчальні аудиторії, ком-
п’ютерні лабораторії, конференц-зал, бібліотека – фонд якої сфор-
мовано відповідно до потребосвітнього процесу. 
До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 місць, 

абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернет, 

діє Wi-Fi. 
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість 
місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.wunu.edu.ua містить інформація про 
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, струк-
турні підрозділи, правила прийому, контакти. 
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-профе-
сійної програми викладені в інституційному депозитарії бібліотеки 
ЗУНУ ім. Л. Каніщенка: http://library.wunu.edu.ua. 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі 

Інтернет. Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: 

http://www.wunu.edu.ua. 
Вільний доступ через сайт ЗУНУ до баз даних періодичних фахових 
наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується 
участю бібліотеки університету у консорціуму ElibUkr. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна мобільність 

Відповідно до угод ЗУНУ. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 
Відповідно до угод ЗУНУ та угод про міжнародну академічну мо-
більність (Еразмус+ К1). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відповідно до нормативно-правових документів. 

 

http://www.wunu.edu.ua/
http://www.wunu.edu.ua./


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  Кількість Форма 

 (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),  кредитів підсумкового 

 практики, кваліфікаційна робота)   контролю 

1 2  3 4 

 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК)   

 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   

ОК 1 Методологія наукових досліджень  5 екзамен 

ОК 2 Ділові комунікації англійською мовою  4 залік 

 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   

ОК 3 Міжнародні системи та глобальний розвиток  5 екзамен 

ОК 4 Глобальна безпека та міжнародні конфлікти  5 екзамен 

ОК 5 

Математичне моделювання та прогнозування в 

міжнародних відносинах 5 екзамен 

ОК 6 Економічна дипломатія 4 екзамен 

ОК 7 Україна в сучасному геополітичному просторі 4 екзамен 

ОК 8 Міждисциплінарна курсова робота 3 залік 

ОК 9 Переддипломна практика 15 залік 

ОК 10 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 15 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 65  

Загальний обсяг вибіркових компонент 25  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90 
 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП   
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ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК 1 ОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 5 
ВК 1 
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 ОК 9 

ОК 10 

ВК 2 

ВК 3 

ВК 4 

ВК 5 

ОК 8 



.Форма атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародні від-

носини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 – міжна-
родні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії здійснюється у 
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею 
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації: магістр міжнародних відносин, суспільних комуніка-
цій та регіональних студій.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 
 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 

ЗК1 •    •   •  • 

ЗК2 • •   •   •  • 

ЗК3 •       •  • 

ЗК4  •         

ЗК5 •       •  • 

ЗК6  •       •  

ЗК7  •       •  

ЗК8         •  

ЗК9         •  

СК1   •  •  •    

СК2       •    

СК3        •  • 

СК4   •  •    •  

СК5   • • • • • •  • 

СК6        •  • 

СК7  •      • • • 

СК8         •  

СК9   •    •    

СК10         •  

СК11      •     

СК12    •       



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 
відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 

РН1 •  •    •    

РН2 •       •  • 

РН3 •    •   •  • 

РН4    •   •    

РН5 •    •   • • • 

РН6 •  • • • • • •  • 

РН7     •   • • • 

РН8  •         

РН9  •       •  

РН10     •   • • • 

РН11  •       •  

РН12 •    •     • 

РН13  •      • • • 

РН14        • • • 

РН15      •     

РН16      •     

РН17    •       

РН18    •       

РН19        • •  

РН20   • •  • •  •  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


