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ОБҐРУНТУВАННЯ
Зміни до освітньо-професійної програми зумовлені необхідністю
узгодження змісту освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні
студії», затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені
Бориса Грінченка від 27.04.2017 р., протокол № 4 (наказ № 348 від
26.05.2017 р.) 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»).
Крім того в процесі реалізації освітньої програми (виконання
навчального плану, розробки робочих програм навчальних дисциплін,
проведення практичної підготовки та атестацій) впродовж 2017-2018, 20182019, 2019-2020 навчальних років група забезпечення отримала відгуки від
викладачів, студентів, керівників баз практик і роботодавців із низкою
побажань щодо оптимізації освітньо-професійної програми. Таким чином,
відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та відгуків стейкхолдерів було
розроблено і внесено зміни у такі розділи:
• загальна інформація про освітню програму,
• перелік компетентностей випускника,
• програмні результати навчання.
Зазначені зміни призвели до розробки нової редакції опису освітньопрофесійної програми.

1. Профіль освітньої програми
291.00.02 «Регіональні студії»
зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії»
1 – Загальна інформація
Повна назва закладу вищої
Київський університет імені Бориса Грінченка
освіти та структурного
Факультет права та міжнародних відносин
підрозділу
Ступінь вищої освіти та Ступінь вищої освіти: Бакалавр
назва кваліфікації мовою Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні
оригіналу
комунікації та регіональні студії
Освітня програма: 291.00.02 Регіональні студії
Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин,
суспільних комунікацій та регіональних студій
Офіційна назва освітньої
291.00.02 Регіональні студії
програми
Тип диплому та обсяг Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,
освітньої програми
термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації
Термін подання програми на акредитацію – 2021 р.
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Передумови
Повна загальна середня освіта
Мов(и) викладання
Українська
Термін
дії
освітньої
2021 р.
програми
Інтернет-адреса
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryamiпостійного
розміщення
pidgotovki/bakalavr.html
опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготувати компетентних, конкурентоспроможних фахівців в галузі
міжнародних відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми професійної діяльності в системі політичних, соціальноекономічних та культурних відносин між державами та іншими суб’єктами
міжнародних відносин країн/регіонів; сформувати відповідні компетентності для
подальшого навчання, професійного зростання та саморозвитку.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь
знань,
спеціальність,
спеціалізація)

Об’єкти вивчення: 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

Орієнтація
програми

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 (інформаційнокомунікаційні, інформаційно- пошукові, інформаційноаналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення,
що застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних
відносин, міжнародних суспільних комунікацій та у
регіональних студіях.
Співвідношення обсягів загальної і професійної складових
та вибіркової частини:
- загальні та спеціальні (фахові) компетентності за
спеціальністю – 180 кредитів ЄКТС (75%);
- вибіркова спеціалізація – 60 кредитів ЄКТС (25%), з
них: дисципліни вільного вибору з каталогу – 20 кредитів
ЄКТС.
Частка навчальних та виробничих практик: 39 кредитів
ЄКТС (16%)
освітньої Програма освітньо-професійного спрямування.
Програма передбачає ознайомлення із:
- витоками, основними етапами, закономірностями
розвитку та сучасним станом міжнародних відносин та
світової політики;
- політичним устроєм, історією, культурними та
національними традиціями, цінностями країн світу, які
впливають на формування та реалізацію зовнішньої
політики та міжнародних взаємодій;
- структурою та особливостями діяльності органів
дипломатичної служби, зовнішньополітичних установ та
міжнародних організацій;
- теоріями суспільних наук та спеціальними

науковими методами дослідження проблем міжнародних
відносин.
Основний
фокус Загальна освіта в галузі міжнародних відносин.
освітньої програми
Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика,
дипломатія, регіональні студії, країнознавство.
Особливості
Вивчення трьох іноземних мов
програми
Наявність вибіркових спеціалізацій:
 «Країни Центрально-Східної Європи»
 «Країни Північної Америки та Західної Європи»
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Випускники можуть працювати у системі центральних
працевлаштування
органів виконавчої влади, що забезпечують формування
та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх
зносин і координують діяльність державних органів у
сфері зовнішніх зносин; органах дипломатичної служби
України (Міністерство закордонних справ України;
представництва Міністерства закордонних справ
України на території України; закордонні дипломатичні
установи
України);
у
державних
установах
(держадміністраціях,
органах
місцевого
самоврядування, міжнародних відділах центральних
органів виконавчої влади); у приватних структурах, які
здійснюють міжнародну діяльність.
Випускники, що здобули вищу освіту першого
(бакалаврського) рівня за освітньою програмою
«Регіональні студії», можуть працювати за професіями
згідно з Національним класифікатором професій ДК
003:2010:
3436 – референт
3439 – аташе
3439 – віце-консул
3439 – дипломатичний агент
3439 – дипломатичний кур'єр
3439 – інспектор з туризму
3439 – консул
3439 – посланник
3439 – секретар дипломатичного агентства
3439 – секретар колегії (комітету)
3439 – секретар центрального органу виконавчої влади.
Подальше навчання
Можливість здобуття освіти за програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі освіти дорослих.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання
та Студентоцентризм та індивідуально-особистісний підхід;
навчання
посилення практичної орієнтованості навчання, навчання
на основі досліджень та творчої спрямованості у формі
комбінації лекцій, семінарських і практичних занять,
самостійної навчальної і дослідницької роботи з

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

використанням елементів дистанційного та проблемноорієнтованого навчання, виробничих практик, курсових
робіт. Під час останнього року навчання 83% часу
відводиться на практику та підготовку кваліфікаційної
роботи
Накопичувальна модульно-рейтингова система, що
передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної
а позааудиторної освітньої діяльності: поточний,
модульний, підсумковий контролі, письмові екзамени,
презентації, заліки, звіти з практик, курсові роботи,
кваліфікаційна робота бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в сфері міжнародних відносин та,
зокрема, 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 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.
ЗКЗ. 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.

Спеціальні (фахові)
компетентності

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
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.
СК14. Здатність розуміти закономірності розвитку та
самостійно аналізувати ситуацію в країнах/регіонах світу
на основі інформації політичного, історичного,
економічного, культурного, правового характеру.
СК15. Здатність розуміти роль гуманітарної складової в
світовій політиці, діяльності міжнародних організацій в
гуманітарній сфері; важливості дотримання прав людини
під час збройних конфліктів.
СК16. Знання та розуміння геополітичних та
геоекономічних інтересів у зовнішній політиці країн
світу та механізми реалізації їх зовнішньополітичних та
зовнішньоекономічних стратегій.
7 – Програмні результати 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
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.

РН18. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері
міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та
міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про
результати досліджень.
РН19. Використовувати сучасні ІКТ в процесі збору та оброблення
інформації.
РН20. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну
мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва,
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх
міжнародних проектів
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми складається з
професорсько-викладацького
складу
кафедри
міжнародних
відносин
та
міжнародного
права
Факультету права та міжнародних відносин. До
викладання окремих дисциплін відповідно до їх
компетенції та досвіду залучений професорськовикладацький склад кафедр: іноземних мов (Факультету
права та міжнародних відносин), філософії; історії
України
(Історико-філософського
факультету),
української мови; германської філології; романської
філології та порівняльно-типологічного мовознавства
(Інституту філології), спорту та фітнесу (Факультету
здоров’я, фізичного виховання і спорту).
Практико-орієнтований характер освітньої програми
передбачає широку участь фахівців-практиків, що

відповідають напряму програми,
що підсилює
синергетичний зв’язок теоретичної та практичної
підготовки. Гарант освітньої програми та викладацький
склад, який забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам,
визначеним
Ліцензійними
умовами
провадження
освітньої діяльності закладів освіти.
Матеріально-технічне Достатня кількість спеціалізованих комп’ютерних класів
забезпечення
та лабораторій, які оснащені комп’ютерами із
відповідним програмним забезпеченням, комплексами
мультимедійної апаратури; обладнані устаткуванням та
програмним забезпеченням, наочними та методичними
матеріалами центри розвитку компетентностей: центр
«Дипломатично-протокольна служба», Інформаційноаналітичний центр, Центр перекладу.
Для успішної реалізації освітньої програми, з
урахуванням її мети, використовуються аудиторні
приміщення, комп’ютерна техніка та інтерактивні дошки
(SMARTBoard).
Інформаційне
та Бібліотечні електронні ресурси, електронні наукові
навчально-методичне видання, хмарні сервіси Microsoft; електронні
забезпечення
навчальні курси з можливістю дистанційного

навчання та самостійної роботи; електронне
навчальне
освітнє
середовище
Київського
університету імені Бориса Грінченка та авторські
розробки науково-педагогічних працівників.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна Укладено угоди про студентську мобільність із
мобільність
Поморською академією в Слупську (Польща),
Вільнюським університетом (Литва)
Програми Еразмус+КА1 з Університетом Фоджа (Італія),
Університетом Кадису (Іспанія)
Навчання іноземних
здобувачів
вищої Не передбачено
освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент освітньої програми
Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП
Формування загальних компетентностей
ОДЗ.01
Університетські студії
4
залік
ОДЗ.02
Фізичне виховання
4
залік, залік
ОДЗ.03
Українські студії
4
залік
ОДЗ.04
Філософські студії
4
іспит
Формування фахових компетентностей
ОДФ.1
Міжнародні відносини та світова політика
14
іспит,іспит
ОДФ.2
Країнознавство
18
залік,іспит
ОДФ.3
Міжнародне право
6
іспит
ОДФ.4
Основи дипломатії та дипломатичної служби
16
залік, іспит
ОДФ.5
Українська мова за професійним спрямуванням
4
іспит
ОДФ.6
Перша іноземна мова (англійська)
24
залік, іспит
ОДФ.7
Теорія і практика перекладу першої іноземної мови
8
залік, іспит
ОДФ.8
Друга іноземна мова (французька)
20
залік, іспит
ОДФ.9
Теорія і практика перекладу другої іноземної мови
6
залік, іспит
Всього теоретичне навчання
132
Практика
ОП.1
Виробнича практика (перекладацька)
18
залік
ОП.2
Виробнича практика (консульська робота)
9
залік
ОП.3
Виробнича практика (інформаційно-аналітична)
9
залік
ОП.4
Виробнича практика (переддипломна)
3
залік
Всього практика
39
Атестація
ОА.1
Підготовка бакалаврської роботи
6
Захист бакалаврського проекту (інформаційно1,5
іспит
аналітичного)
ОА.2
Комплексний екзамен з професійного спілкування
1,5
іспит
іноземною мовою
Загальний обсяг обов’язкових компонент
180
Вибіркові компоненти ОП
Вибір спеціалізації «Країни Центральної та Східної Європи»
ВДС.1.01 Політична географія та історія країн ЦСЄ
18
залік, іспит
ВДС.1.02 Культура народів ЦСЄ
6
залік
ВДС.1.03 Іноземна мова спеціалізації (польська мова)
16
залік, іспит
Вибір з каталогу дисциплін
20
залік
Всього за спеціалізацією
60
заліки, іспити
Вибір спеціалізації «Країни Північної Америки та Західної Європи»
ВДС.2.01 Політична географія та історія країн Північної
18
залік, іспит
Америки та Західної Європи
ВДС.2.02 Культура народів країн Північної Америки та
6
залік
Західної Європи

ВДС.2.03

Іноземна мова спеціалізації (іспанська мова)
Вибір з каталогу дисциплін
Всього за спеціалізацією
Вибірковий блок 3 (без спеціалізації)
Вибір з каталогу курсів
Загальний обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

16
20
60

залік, іспит
залік
заліки, іспити

60

заліки, іспити
60
240

1 курс
1 семестр

2 семестр

Університетські
студії (4 кр.):

Українські студії
(4 кр.):

Я-студент (1 кр.);

Історія української
дипломатії (2 кр.);

Лідерство служіння
(1 кр.)
Вступ до
спеціальності (2 кр.).

Історія української
культури (2 кр.)

Фізичне виховання ( 4 кр.)

2 кр.

2 кр.

Українська мова
за професійним
спрямуванням
( 4 кр.).

Українська мова
за професійним
спрямуванням
( 4 кр.).

Основи дипломатії та
дипломатичної служби (16 кр.):
Дипломатичний
протокол та етикет
(8 кр.);

Дипломатична та
консульська служба
( 4 кр.)

Конфліктологія та
теорія переговорів
(4 кр.)

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми
2 курс
3 курс
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
Міжнародні
відносини та
світова політика (8
кр.):

Країнознавс
тво
(12 кр.):

Міжнародні відносини
та світова політика
(6 кр.)

Країнознавств
о
(4 кр.);

Геополітичні та
геоекономічні інтереси у
світовій політиці (2 кр.);

Основи
міжнародного
туризму ( 4
кр.);
Практикум
країнознавчих
досліджень (4
кр.).

Гуманітарний чинник у
світовій політиці (2 кр.);
Міжнародні економічні
відносини (2 кр.);
Теорія міжнародних
відносин ( 2 кр.).

Міжнародне
право
(6 кр.):
Міжнародне
публічне право (2
кр.);
Міжнародне
приватне право (2
кр.);
Європейське
право (2 кр.).

Теорія і
практика
перекладу
другої
іноземної мови
(2 кр.)

4 курс
7 семестр

Філософські
студії
( 4 кр.)
Теорія і
практика
перекладу
першої іноземної
мови,
2 кр.

Теорія і
практика
перекладу
першої іноземної
мови, 2 кр.

Теорія і
практика
перекладу
другої іноземної
мови (4 кр.)

Виробнича
практика

Виробнича
практика
(консульська
робота), 9 кр.

(інформаційноаналітична), 9 кр.

18 кр.

Виробнича
практика
(переддипломна)
3 кр.

Підготовка
бакалаврської роботи,
6 кр.

Вибіркова спеціалізація
«Політична географія та історія країн ЦСЄ»,
18 кр.

Країнознавство
( 6 кр.):
Країнознавство
(3 кр.);

Політична
географія країн
ЦСЄ, 4 кр.

Інформаційноком’ютерні технології
в країнознавстві (3
кр.)

Політична
історія країн ЦСЄ,
12 кр.

Політична історія
країн ЦСЄ,
2 кр.

Культура
народів ЦСЄ,
6 кр.
4 кр.

4 кр.

Вибіркові дисципліни з каталогу дисциплін
4 кр.

4 кр.

Захист
бакалаврськ
ого проекту,
1,5 кр.

Іноземна мова спеціалізації (польська мова),16 кр.

8 кр.

8 семестр
Виробнича
практика
(перекладацька),

4 кр.

8 кр.

Перша іноземна мова (англійська),
24 кр.
4 кр.

8 кр.

Вибіркова спеціалізація
«Політична географія та історія країн Північної
Америки та Західної Європи»,
18 кр.

4 кр.

8 кр.

Друга іноземна мова (французька), 20 кр.
4 кр

6 кр.

4 кр.

6 кр.

Політична географія,
4 кр.

Політична
історія країн
Північної
Америки та
Західної
Європи (12 кр.)

Політична історія
країн
Північної Америки
та Західної Європи
(2 кр.)

4 кр.

8 кр.

Культура народів
країн Північної
Америки та
Західної Європи,
6 кр.
Іноземна мова спеціалізації (іспанська мова),
16 кр.
4 кр.

Вибіркові дисципліни з каталогу дисциплін
8 кр.

4 кр.

4 кр.

Комплексний екзамен
з професійного
спілкування
іноземною
мовою,
1,5 кр.

4 кр.

Вибірковий блок 3 (без спеціалізації)
Вибіркові дисципліни з каталогу курсів
18 1кр.18 кр.

Формування загальних
компетентностей

Формування спеціальних
(фахових, предметних)
компетентностей

Вибіркова спеціалізація
«Країни центральної та
Східної Європи»

Вибіркова спеціалізація
«Країни Північної
Америки та західної
Європи»

20 кр.

Вибіркові дисципліни з
каталогу дисциплін

10 кр.

Вибіркові дисципліни з каталогу
курсів

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми 291.00.02 «Регіональні студії»
проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи і комплексного
екзамену з професійного спілкування іноземною мовою. Кваліфікаційна
робота передбачає самостійне розв’язання складної спеціалізованої задачі
або практичної проблеми у сфері міжнародних відносин і регіональних
студій, зокрема, яка характеризується комплексністю та невизначеністю
умов, із застосуванням теорій і методів суспільних наук.
Кваліфікаційна робота обов’язково проходить перевірку на відсутність
академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації і має бути оприлюднена у
репозиторії Університету. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Виконання освітньо-професійної програми в повному обсязі
завершується видачею випускнику документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
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ОДЗ.01
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Позначки
програмни
х
результаті
в навчання
та освітніх
компонент
ів

ОДФ.04

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

Якісний склад проектної групи,
яка утворена на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин
із спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень
Прізвище, ім’я, побатькові керівника та
членів проектної групи

Найменуван
ня посади

Найменування закладу, який
закінчив викладач (рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу освіту

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене звання,
за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Стаж
науковопедагогіч
ної
та/науков
ої роботи

Інформація про наукову
діяльність(основні публікації за
напрямом, науково-дослідна
робота, участь у наукових
конференціях семінарах, робота з
аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою
студентів

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

assistance
to
Central and Eastern Europe in
post-Cold
war
times.
Американська історія та
політика. 2020. № 9. С. 126136.
2. The Cold War in PostSoviet Interpretations: the case
of Ukrainian and Belorussian
school history textbooks.
Ідеологія та політика. 2019.
№ 2(13). P. 198-213. (Scopus)
3. Особливості інтеграційної
взаємодії країн Північної
Америки в рамках угод про

2019 р.
–
підвищення
кваліфікації в
рамках
19th Annual
American
Studies Institute
«U.S. elections:
myths and facts”
(19-та щорічна
Американознав
ча
школа
“Американські
вибори: міфи
та факти»), (16-

Керівник проектної групи
Бессонова Марина
Миколаївна

доцент

Запорізький державний Кандидат
історичних
університет, 1995 р.
наук, 2001 р.
07.00.02 – всесвітня
Спеціальність:
історія історія
України
Тема дисертації: «Зміни
Кваліфікація:
історик, у
східноєвропейській
викладач історії
політиці США (1989 –
перша
половина
1990 рр.»
Доцент
всесвітньої
2003 р.

кафедри
історії,

25 р.

1. Canadian

вільну торгівлю: НАФТА та
НАФТА 2.0. Zaporizhzhia
Historical Review,. 2019.
№ 1(53). С. 289-294.
4. Основні риси сучасного
антиамериканізму:
регіональний
вимір.
Міжнародні
відносини:
теоретико-практичні
аспекти. 2019. № 4. С.16-29.
5. Іспанія. Країни світу і
Україна. Енциклопедія: В 5
т.
К.:
ДУ
«Інститут
всесвітньої історії НАН
України», 2017. – Т.1:
Північна Європа. Західна
Європа. Південна Європа. С.
455-478.
Підготовка кандидатів наук:
Шимкевич
К.О.
Участь
міжурядових та громадських
організацій у подоланні
наслідків воєнних злочинів у
країнах
колишньої
Югославії (1991-2008 рр.) :
Дис… канд.. іст. наук:
07.00.02,
Київський
університет імені Бориса
Грінченка. − Київ, 2016.
(Диплом № ДК № 040145,
13.12.2016 р.).

18
травня
2019 р.),
Львівський
національний
університет
імені
Івана
Франка,
Львівська
освітня
ініціатива,
Посольство
США
в
Україні,
м. Львів,
сертифікат
участі.
2017-2018 рр. –
підвищення
кваліфікації в
рамках
Американськоукраїнського
проекту
«Інформаційна
війна
у
сучасному
медіа-просторі:
регіональний
вимір та досвід
антипропаганд
и для молоді»,
Запорізький
національний

Покляцька В.В. Еволюція
образу
ворога
в
американсько-радянських
відносинах у 1979-1991 рр. :
Дис…
канд.іст.наук:
07.00.02,
Київський
університет імені Бориса
Грінченка. − Київ, 2017.
(Диплом
ДК
№ 042869,
26.06.2017 р.).

університет
(20.11.201721.05.2018),
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
ПК № 00382,
обсяг
120
годин
(4
кредити
ЕКТС).

1. Eastern European railways in
transition : nineteenth to twentyfirst centuries / edited by Ralf
Roth
and
Henry
Jacolin,
supported
by
Marie-Noelle
Polino and August Veenendaal. –
Dorchester : Ashgate, 2013. –
391 p. (P. 183-202).
2. Австрія й Україна на
історичних перехрестях : наук.
зб. / упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р.
Купчик, Л. В. Шпаковськи. –
К.: Дипломат. акад. України
при МЗС України, 2016. – 316
с. (укр. і нім. мовами).
3.
Жалоба
І.В.
Дипломатична та консульська
служба у вимірі особистості. –
К., 2016. – 428 c. (С. 390-402.).
4.Жалоба
І.,
Матлай
Л.

Стажування
Державна
установа
«Інститут
всесвітньої
історії
НАН
України»
з
01.02.2013 р. по
29.03.2017
р.
Довідка №42/к
від 09.11.2013
р.

Члени проектної групи
Жалоба Ігор
Володимирович

Завідувач
кафедри,
професор

Чернівецький
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
державний
університет, 1986 р.

Доктор
історичних
наук, 2005 р.
07.00.02 – всесвітня
історія

Спеціальність: історія.

Тема
дисертації:
«Політика
австрійського
уряду
щодо
шляхів
сполучення
на
північному
сході
монархії
в останній
чверті
XVIII —
на
початку 70-х років XIX
ст.»

Кваліфікація: історик,
викладач історії та
суспільствознавства

Професор
кафедри
міжнародних відносин
та зовнішньої політики,
2007 р.

28 р.

Брайчевська
Олена Андріївна

доцент

Київський
державний університе
т ім. Т.Г. Шевченка,
1976 р.
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