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ПЕРЕДМОВА 

 Освітньо-професійна програма 291.00.01 Суспільні комунікації розроблена на основі 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2015 р. №1556-VІІ та Стандарту вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 29 Міжнародні відносини  

спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

затвердженого наказом МОН України від 04.08.2020 р. № 1002.  
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    Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми): 

ЖАЛОБА Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри  

міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса      

Грінченка 

 

Члени проєктної групи: 

 

МЕЛЬНИК Ганна Мирославівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права  
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    Зовнішні рецензенти: 

 

Фоменко Алла Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, Директор Навчально-

наукового інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету 

 

Самойлов Олексій Федорович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин Київського міжнародного університету  

 

Відгуки представників професійних асоціацій/роботодавців: 

 

Яблонський Василь Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора Національного інституту стратегічних досліджень 

 

Філіпчук Василь Олександрович, Голова правління Міжнародного  центру перспективних 

досліджень, кандидат наук з державного управління 
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

Зміни до освітньо-професійної програми зумовлені необхідністю узгодження 

змісту освітньо-професійної програми 291.00.01 Суспільні комунікації, 

затвердженої рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса 

Грінченка від 27 квітня 2017 протокол № 4 (наказ від 26.05.2017 № 348) з 

Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю 

знань 29 Міжнародні відносини  спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1002. Крім того в процесі реалізації 

освітньої програми (виконання навчального плану, розробки робочих програм 

навчальних дисциплін, проведення практичної підготовки та атестацій) впродовж 

2017-2018, 2018-2019, 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 освітньо-професійної програми. 
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І. Профіль освітньої програми 

291.00.01 «Суспільні комунікації» зі спеціальності 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

 

 1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Факультет права та  міжнародних відносин  

Ступінь вищої освіти  

та назва кваліфікації  

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Освітня  програма: 291.00.01 Суспільні комунікації  

Кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

Офіційна назва освітньої  

програми 

291.00.01 Суспільні комунікації  

 

Тип диплому та обсяг  

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

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 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої  

програми 

2021 р. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  

освітньої програми 

http://kubg.edu.ua/  

2 – Мета освітньої програми 

      Підготувати компетентних конкурентоспроможних фахівців в галузі міжнародних відносин, 

здатних забезпечувати інформаційно-аналітичну діяльність в системі центральних та місцевих 

органів державної влади, дипломатичних установах, міжнародних організаціях та приватних 

структурах, які здійснюють міжнародну діяльність; сформувати відповідні компетентності для 

подальшого навчання та розвитку. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Об’єкти вивчення та/або діяльності:  

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 

http://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/bakalavr.html
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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 і суспільних 

комунікаціях, 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 і міжнародних суспільних комунікацій. 

Співвідношення обсягів загальної і професійної складових та 

вибіркової частини: 

- загальні та спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціальністю – 180 кредитів ЄКТС (75%); 

- спеціалізація – 60 кредитів ЄКТС (25%), з них: дисципліни 

вільного вибору з каталогу – 20 кредитів ЄКТС. 

Частка навчальних та виробничих практик: 39 кредитів ЄКТС 

(16%) 

Орієнтація освітньої  

програми 

Освітньо-професійна програма.  

Програма ґрунтується на класичних наукових результатах із 

урахуванням сучасного стану міжнародних відносин, орієнтує на 

актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Програма спрямована на формування і розвиток професійних 

компетентностей, що дозволяють здійснювати практичну 

діяльність в галузі міжнародних відносин і суспільних 

комунікацій з фокусом  в рамках спеціалізацій «Міжнародні 

медіа комунікації» / «Міжнародна інформаційна безпека»  на 

вивчення інформаційно-комунікаційних технологій в 

міжнародних відносинах, формування відповідних 

компетентностей для подальшого навчання та розвитку. 
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Особливості програми Вивчення трьох іноземних мов.   

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування  

Випускники можуть працювати у системі центральних органів 

виконавчої влади, до повноважень яких належить формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх 

відносин України  та дипломатичних представництвах України 

за кордоном,   у державних установах  (держадміністрації, 

органи місцевого самоврядування, міжнародних  відділах 

центральних органів виконавчої влади, у  приватних  

структурах,  які  здійснюють  діяльність  у галузі  міжнародних  

відносин, експертно-консультаційних групах, у міжнародних 

неурядових та урядових організаціях, політичних та 

громадських організаціях. 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 

фахівців, які здобули освіту за освітньою програмою «Суспільні 

комунікації» можуть обіймати такі первинні посади: 

3436. - референт  

3439  - аташе  

3439  - віце-консул  

3439 - дипломатичний агент  

3439 - дипломатичний кур'єр  

3439 - консул  

3439 - посланник  

3439 - секретар дипломатичного агентства  

3439  - секретар колегії (комітету)  

3439 - секретар центрального органу виконавчої влади  

2443.3- консультант із суспільно-політичних питань 

Подальше навчання Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання та практико-орієнтоване 

навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

семінарських, практичних занять. Передбачена   самостійна 

робота на основі підручників та конспектів, консультацій з 

викладачем, дистанційне навчання  за окремими освітніми 

компонентами,   групова проектна робота. Під час останнього 

року навчання 83 % часу відводиться на практику та виконання 

дипломного проекту. 

Оцінювання Накопичувальна модульно-рейтингова система, що передбачає 

оцінювання студентів за всіма видами аудиторної та 

позааудиторної діяльності: поточний, модульний, підсумковий 

контролі, письмові екзамени, захист звітів з практик, захист 

курсової роботи, комплексний екзамен з професійного 

спілкування іноземною мовою, публічний захист дипломного 

проекту. 

6 – Програмні компетентності 
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Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в сфері міжнародних відносин і суспільних комунікації, 

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. 

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 способу 

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) 

компетентності 

СК1 Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 

розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин і суспільних комунікацій. 

 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. 
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 СК4 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав і суспільних комунікацій. 

 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 вирішувати задачі, що стосуються міжнародних 

суспільних комунікацій та інформаційно-аналітичної 

діяльності в міжнародних відносинах, що передбачає 

критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і 

понять, застосування концепцій, інноваційних підходів, 

збір та інтерпретацію інформації. 

 СК15 Здатність застосовувати сучасні інформаційні мережі, 

інформаційно-комп’ютерні технології оброблення 

інформації і використовувати їх з метою пошуку, збору та 

оброблення інформації про країни і регіони світу, 

послуговуючись сучасними  методами і засобами  аналізу  

інформації  у практичній професійній  діяльності. 

 СК16 Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів 

міністерств і відомств, агенцій, відповідних зарубіжних 

структур моделювати ситуації міжнародних відносин. 

7 – Програмні результати навчання 
РН01 Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, 

еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 
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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 довідки. 

РН12 Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, 

зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проектів. 

РН13 Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, 

аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точку зору. 

РН14 Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, 

бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач 

у сфері міжнародних відносин і суспільних комунікацій. 

РН15 Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин і суспільних комунікацій 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 Складати зразки основних видів документів дипломатичного листування з 
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врахуванням протокольних вимог, схеми проведення представницьких заходів різних 

рівнів, програми візитів іноземних партнерів, підсумкові документи за результатами 

проведення дипломатичних переговорів. 

РН19 Оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити відповідні рішення, 

враховуючи національні інтереси України. 

РН20 Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичної діяльності 

державних установ та приватних структур. 

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 професорсько-

викладацький склад кафедр: управління; комп'ютерних наук і 

математики; інформаційної та кібернетичної безпеки  (Факультету 

інформаційних технологій та управління), 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), журналістики 

та нових медіа; реклами та зв'язків з громадськістю (Інституту 

журналістики), 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 

забезпечення 

Достатня кількість спеціалізованих комп’ютерних класів та 

лабораторій, які оснащені комп’ютерами із відповідним 

програмним забезпеченням, комплексами мультимедійної 

апаратури, сучасною технікою захисту інформації, 

мікропроцесорними системами на базі основних платформ 

(Arduino, RaspberryPi, Galileo), навчальним мережевим 

обладнанням (в т.ч. компаній Cisco, Dell); обладнані 

устаткуванням та програмним забезпеченням, наочними та 

методичними матеріалами центри розвитку компетентностей: 

центр «Дипломатично-протокольна служба», Інформаційно-

аналітичний центр, Центр перекладу. 

Інформаційне та  

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотечні електронні ресурси, електронні наукові видання, 

електронні навчальні курси з можливістю дистанційного навчання 

та самостійної роботи. Використання електронного навчального 

освітнього середовища Київського університету імені Бориса 

Грінченка та авторських розробок науково-педагогічних 

працівників. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 

мобільність 
 - 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Укладено угоди про студентську мобільність із Поморською 

академією в Слупську (Польща), Вільнюським університетом 

(Литва) 
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Програми Еразмус+КА1 з Університетом Фоджа (Італія), 

Університетом Кадису (Іспанія) 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої  

освіти 

Не передбачено 

  

ІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

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 

 Я - студент 1  
Лідерство служіння 1 

Вступ до спеціальності 2 

ОДЗ.02 Фізичне виховання 4 Залік 

ОДЗ.03 Українські студії 4 Залік 

 Історія української дипломатії 2  
Історія української культури 2 

ОДЗ.04 Філософські студії 4 Іспит 

Всього 16 - 

Формування фахових компетентностей 
ОДФ.01 Міжнародні відносини та 

світова політика 
14 

Іспит 

 Міжнародні відносини та світова 

політика 
6  

Теорія міжнародних відносин 2 

Країнознавство 2 

Міжнародні економічні відносини 2 

Основи аналізу зовнішньої 

політики 
2 

ОДФ.02 Міжнародна інформація 18 Залік, іспит 

 Основи міжнародних 

інформаційних відносин 
7  

Теорія та практика комунікації 4 

Інформаційно-комп’ютерні 

технології в міжнародній 

інформації 

3 

Практикум з інформаційно-

аналітичної діяльності 
4 

ОДФ.03 Міжнародне право 6 Іспит 

 Міжнародне публічне право 2  
Міжнародне приватне право 2 

Європейське право 2 
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ОДФ.04 Основи дипломатії та 

дипломатичної служби 
16 

Залік, іспит 

 Дипломатичний протокол та 

етикет 
8  

Дипломатична та консульська 

служба 
4 

Конфліктологія та теорія 

переговорів 
4 

ОДФ.05 Українська мова за 

професійним спрямуванням 
4 

Іспит 

ОДФ.06 Перша іноземна мова 

(англійська) 
24 

Залік, іспит 

ОДФ.07 Теорія і практика перекладу 

першої іноземної мови 
8 

Залік, іспит 

ОДФ.08 Друга іноземна мова 

(французька) 
20 

Залік, іспит 

ОДФ.09 Теорія і практика перекладу 

другої іноземної мови 
6 

Залік, іспит 

Всього теоретичне навчання 116 - 

Практика 
ОП.01 Виробнича практика 

(перекладацька) 
18 

Залік 

ОП.02 Виробнича практика 

(консульська робота) 
9 

Залік 

ОП.03 Виробнича практика 

(інформаційно-аналітична) 
9 

Залік 

ОП.04 Виробнича практика 

(переддипломна) 
3 

Залік 

Всього практика 39 - 

Атестація 
ОА.1 Підготовка бакалаврської 

роботи 

6  

Захист бакалаврської роботи 

(інформаційно-аналітичного 

проекту) 

1,5  

ОА.2 Комплексний екзамен з 

професійного спілкування 

іноземною мовою 

1,5  

Всього 9  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 180 

Вибіркові компоненти ОП 
Вибірковий блок 1 (спеціалізація «Міжнародні медіакомунікації») 

ВДС.1.01 PR-технології 6 Іспит 

ВДС.1.02 Інформаційно-комунікаційні 

технології в міжнародних 

відносинах 

4 Залік 

ВДС.1.03 Світові інформаційні агенції 

та друковані медіа 

4 Залік 

ВДС.1.04 Медіа безпека 6 Іспит 

ВДС.1.05 Іміджелогія 4 Залік 

ВДС.1.06 Іноземна мова спеціалізації 

(німецька мова) 

16 Залік, іспит 

ВД.1 Вибір з каталогу дисциплін 20 Заліки 
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Всього за спеціалізацією 60  

Вибірковий блок 2 (спеціалізація «Міжнародна інформаційна безпека») 
ВДС.2.01 Сучасні інформаційні 

технології в гібридних 

війнах 

4 Залік 

ВДС.2.02 Контрманіпулятивні 

стратегії в інформаційній 

безпеці 

4 Залік 

ВДС.2.03 Основи інформаційної 

безпеки 

6 Іспит 

ВДС.2.04 Розвідувальна інформація в 

контексті національної 

інформаційної безпеки 

4 Залік 

ВДС.2.05 Медіа безпека 6 Іспит 

ВДС.2.06 Іноземна мова спеціалізації 

(німецька мова) 

16 Залік 

ВД.2 Вибір з каталогу дисциплін 20 Заліки 

Всього за спеціалізацією 60  

Вибірковий блок 3 «Вибір з каталогу курсів» 

ВДС. 

3.01-3.06 

Студент обирає дисципліни 

на відповідну кількість з 

кредитів 

60 Заліки 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

240 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

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

студії (4 кр.): 
 

Я-студент (1 кр.); 

 

Лідерство служіння  

(1 кр.) 

 

Вступ до 

спеціальності (2 кр.). 

Українські студії 

(4 кр.): 

 
Історія української 

дипломатії (2 кр.); 

 

Історія української 

культури (2 кр.) 

 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика 

 (8 кр.): 
 

 
Теорія міжнародних 

відносин ( 2 кр.); 

 

Країнознавство (2 кр.); 

 

Міжнародні економічні 

відносини (2 кр.); 

 

Основи аналізу 

зовнішньої політики (2 

кр.) 

 

Міжнародна 

інформація 

 (12 кр.): 

 
Основи 

міжнародних 

інформаційних 

відносин  

(4 кр.); 

; 

 

Теорія та 

практика 

комунікації 

 ( 4 кр.); 

 

Практикум з 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності 

 (4 кр.). 

 

 

 

Міжнародне 

право  

(6 кр.): 
Міжнародне 

публічне право 

 (2 кр.); 

Міжнародне 

приватне право  

(2 кр.); 

Європейське 

право (2 кр.). 

Філософські  

студії 

( 4 кр.) 

Теорія і 

практика 

перекладу 

першої іноземної 

мови, 2 кр. 

Виробнича 

практика 

(перекла-

дацька), 
18 кр. 

Теорія і 

практика 

перекладу 

першої іноземної 

мови, 

2 кр. 

Виробнича 

практика 
(консульська 

робота), 9 кр. 
Виробнича 

практика 
(переддипломна) 

3 кр. Виробнича 

практика 
(інформаційно-

аналітична), 9 кр. 

Фізичне виховання ( 4 кр.) Теорія і 

практика 

перекладу 

другої іноземної 

мови (4 кр.) 

Підготовка 

бакалаврсь-

кої роботи, 
6 кр. 

 

Теорія і 

практика 

перекладу 

першої 

іноземної мови, 

4 кр.; 
Теорія і 

практика 

перекладу 

другої 

іноземної мови 

(2 кр.) 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням  

( 4 кр.). 

Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика 

(6 кредитів) 

 

Міжнародна 

інформація 

( 6 кр.): 

 
Основи міжнародних 

інформаційних 

відносин  

(3 кр.); 

 

Інформаційно-

Вибіркова спеціалізація 

«Міжнародні медіакомунікації», 24 кр. 

 

 

 

Захист 

бакалаврсь-

кої роботи, 
1,5 кр. 

 

Основи дипломатії та 

дипломатичної служби (16 кр.): 

Інформаційн

о-комунікаційні 

технології в 

міжнародних 

відносинах, 4 кр. 

Світові 

інформаційні 

агенції та 

друковані медіа, 4 

кр.; 

Медіа 

безпека, 6 кр. 

 

PR-технології, 

6 кр. 

Дипломатичний 

протокол та етикет  

(8 кр.); 

 

 

 

 

 

 

 

Конфліктологія та 

теорія переговорів  

Іміджелогія,  

4 кр. 
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Дипломатична та 

консульська служба 

 ( 4 кр.) 

(4 кр.) ком’ютерні технології 

в міжнародній 

інформації (3 кр.) 

Іноземна мова спеціалізації (німецька мова),16 кр.  

 

  6 кр. 6 кр. 4кр. 

Вибіркові дисципліни з каталогу дисциплін   
8 кр. 4 кр. 4 кр. 4 кр. 

   

  

Перша іноземна мова (англійська), 

24 кр. 
 

 

 

Вибіркова спеціалізація 

 «Міжнародна інформаційна безпека», 

24 кр. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ний екзамен 

з  професій-

ного 

спілкування 

іноземною 

мовою, 
1,5 кр. 

 

 

 
 

4 кр. 

8 кр. 4 кр. 8 кр. 

Сучасні інформаційні 

технології в гібридних 

війнах, 4 кр. 

Контрманіпуля

тивні стратегії 

в 

інформаційній 

безпеці безпеці 

(4 кр.); 

Медіа безпека 

(6 кр.) 

Політична історія 

країн  

Північної Америки 

та Західної Європи 

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

 

Розвідувальна 

інформація в 

контексті 

національної 

інформаційної 

безпеки (4 кр.) 

4 кр 6 кр. 4 кр. 6 кр. 

 

 

 

 
Іноземна мова спеціалізації (іспанська мова), 

16 кр. 
4 кр. 

 

4 кр. 8 кр. 

Вибіркові дисципліни з каталогу дисциплін 
8 кр. 4 кр. 4 кр. 4 кр. 

Вибірковий блок 3 (без спеціалізації)  
Вибіркові дисципліни з каталогу курсів                                            

18 1кр.18 кр. 20 кр. 10 кр. 

 

Формування загальних 

компетентностей 

Формування  спеціальних 

(фахових, предметних) 

компетентностей 

Вибіркова спеціалізація 

«Міжнародні 

медіакомунікації» 

Вибіркова спеціалізація 

«Міжнародна 

інформаційна безпека» 

Вибіркові дисципліни з 

каталогу дисциплін 

Вибіркові дисципліни з каталогу 

курсів 



 

ІІІ. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми 291.00.01 Суспільні комунікації 

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 суспільних комунікацій, яка характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій і методів 

суспільних наук. 

Кваліфікаційна робота обов’язково проходить перевірку на відсутність 

академічного плагіату 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.   

 

 

 

 

 

 



 

ІV. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

та освітніх 

компонентів О
Д

З
.0

1
 

О
Д

З
.0

2
 

О
Д

З
.0

3
 

О
Д

З
.0

4
 

О
Д

Ф
.0

1
 

О
Д

Ф
.0

2
 

О
Д

Ф
.0

3
 

О
Д

Ф
.0

4
 

О
Д

Ф
.0

5
 

О
Д

Ф
.0

6
 

О
Д

Ф
.0

7
 

О
Д

Ф
.0

8
 

О
Д

Ф
.0

9
 

О
П

.0
1
 

О
П

.0
2
 

О
П

.0
3
 

О
П

.0
4
 

О
А

.1
 

О
А

.2
 

ЗК1 +  + +   +         +    

ЗК2 + + + + + +  +          ●  

ЗК3 +   + + +    +  +  + + + +   

ЗК4 +    + + +             

ЗК5     + +  +  +  +        

ЗК6 +   + +   +  +          

ЗК7 +    + +  +  +  +  + + + +   

ЗК8 +   +  +            +  

ЗК9      +            +  

ЗК10         +           

ЗК11          + + + + +     + 

ЗК12      +   + +  +    +  +  

ЗК13 +   +                

СК1     + +  +            

СК2     + + + +          +  

СК3    + + + + +          +  

СК4     + +         + + +   

СК5   +  +  +   +   +       

СК6        + + + + + + +      

СК7     + + +             

СК8 +  +  + +              

СК9     + + +             

СК10     + +              

СК11     + + +   +  +        

СК12     + +   + + + + +    + +  

СК13     + +    +  +        

СК14     + +   +  +      + +  



 

  

V. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 

 
Позначки 

програмних 

результатів 

навчання та 

освітніх 

компонентів О
Д

З
.0

1
 

О
Д

З
.0

2
 

О
Д

З
.0

3
 

О
Д

З
.0

4
 

О
Д

Ф
.0

1
 

О
Д

Ф
.0

2
 

О
Д

Ф
.0

3
 

О
Д

Ф
.0

4
 

О
Д

Ф
.0

5
 

О
Д

Ф
.0

6
 

О
Д

Ф
.0

7
 

О
Д

Ф
.0

8
 

О
Д

Ф
.0

9
 

О
П

.0
1
 

О
П

.0
2
 

О
П

.0
3
 

О
П

.0
4
 

О
А

.1
 

О
А

.2
 

РН01     + + +   +  +      +  

РН02     + + + +  +  +        

РН03     + +  +            

РН04   +  + +    +  +        

РН05   +   +  +            

РН06     + +            +  

РН07     + +   + + + + +     +  

РН08     + +   + + + + +     +  

РН09     + +   + + + + +     +  

РН10      +  + + + + + +      + 

РН11     + +  + + + + + +     +  

РН12        + + + + + +      + 

РН13     + +  +  +  +       + 

РН14     + +   + +          

РН15     + + +  + + + + +       

РН16   +  + + +   +  +        

РН17 +   + + +   + +  +        

РН18        + + +  +        

РН19   +  +   +  +  +      + + 

РН20      +  +  +  +        

 

 

 

 

 

 

СК15     + +   +  +      + +  

СК16    + +  +          +   



 

Додаток 1 – ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

Реалізація студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 

передбаченого пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу 

освіту» в Київському університету імені Бориса Грінченка відбувається 

відповідно до Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних 

дисциплін студентами, затвердженого наказом від 25.11.2016 р. № 642.  
 

1. Вибірковий блок 1 «Міжнародні медіакомунікації» 
 

Вибірковий блок «Міжнародні медіакомунікації» спрямовано на 

поглиблення загальних, зокрема, володіння іноземною мовою, та фахових 

компетентностей в межах обраної спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (освітньої програми «Суспільні 

комунікації») в напрямі виявлення методів маніпулювання масовою свідомістю 

та дезінформації у ЗМІ та мережі Інтернет, розробки та реалізації іміджевих та 

PR-кампаній на національному та міжнародному рівнях, використовуючи сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології та інструментарій інформаційно-

аналітичної роботи. 
 

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності 
ДСК 1 Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних 

відносинах з метою здійснення піару та захисту від дезінформації.  

ДСК 2 Здатність використовувати  напрацювання світових  інформаційних агенцій  та 

друкованих медіа з метою аналізу міжнародних подій та  формування громадської 

думки щодо процесів у міжнародних відносинах та світовій політиці.  

ДСК 3 Здатність до реалізації комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ 

України щодо формування позитивного іміджу країни іноземною та українською 

мовами. 

Додаткові програмні результати навчання 

ДРН 1 Вміти аналізувати процеси маніпулювання інформацією за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій та проводити піар кампанії. 

ДРН 2 Використовувати інформацію з первинних джерел, аналізувати її та формувати 

громадську думку. 

ДРН 3 Збирати, готувати і надавати інформацію з метою формування та просування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені.  

 

 

Матриці відповідності програмних компетентностей та результатів 

навчання вибірковим компонентам блоку 1 

 
 

ВДС.1.01 ВДС.1.02 ВДС.1.03 ВДС.1.04 ВДС.1.05 ВДС.1.06 

ЗК1 + 
   

+ 
 

ЗК2 + 
   

+ 
 

ЗК3 + + + + + 
 



 

ЗК4 + + + + + + 

ЗК5 + + + + + + 

ЗК6 
     

+ 

ЗК7 + + + + + + 

ЗК8 
  

+ 
 

+ 
 

ЗК9 
 

+ 
 

+ + 
 

ЗК10 + + + + + 
 

ЗК11 + 
   

+ + 

ЗК12 
  

+ 
   

ЗК13 + + + + + + 

СК1 
  

+ + 
  

СК2 
  

+ 
   

СК3 
      

СК4 + + 
  

+ 
 

СК5 + 
   

+ 
 

СК6 + 
   

+ 
 

СК7 
  

+ 
   

СК8 + 
   

+ 
 

СК9 
  

+ 
   

СК10 
 

+ 
    

СК11 
      

СК 12 + + + + + + 

СК13 + 
 

+ 
 

+ 
 

СК14 
 

+ + 
   

СК15 
 

+ 
    

СК16 
    

+ 
 

ДСК1 + + 
 

+ 
  

ДСК2 + 
 

+ 
 

+ 
 

ДСК3 + + + 
 

+ + 

 

 

ВДС.1.01 ВДС.1.02 ВДС.1.03 ВДС.1.04 ВДС.1.05 ВДС.1.06 



 

РН1 
      

РН2 
   

+ 
  

РН3 
    

+ 
 

РН4 + 
   

+ 
 

РН5 + + + + + 
 

РН6 
    

+ 
 

РН7 
  

+ 
   

РН8 
  

+ 
   

РН9 + 
   

+ 
 

РН10 
     

+ 

РН11 
  

+ 
 

+ 
 

РН12 
     

+ 

РН13 + 
    

+ 

РН14 + 
   

+ 
 

РН15 + 
   

+ 
 

РН16 + 
   

+ 
 

РН17 + + + + + + 

РН18 
    

+ 
 

РН 19 
  

+ 
   

РН 20 
 

+ 
    

ДРН1 + + 
 

+ 
  

ДРН2 + 
 

+ 
 

+ 
 

ДРН3 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 

 

2. Вибірковий блок 2 «Міжнародна інформаційна безпека» 

Вибірковий блок «Міжнародна інформаційна безпека» спрямовано на 

поглиблення загальних, зокрема, володіння іноземною мовою, та фахових 

компетентностей в межах обраної спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії (освітньої програми «Суспільні 

комунікації») в напрямі здатності усвідомлювати сутність та глибину 

інформаційної боротьби в міжнародному інформаційному просторі та 

застосовувати сучасні технології забезпечення інформаційної безпеки. 



 

 

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності 
ДСК 1 Здатність забезпечити захист інформації з метою реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

ДСК 2 Здатність визначати міжнародну інформаційну безпеку, міжнародний інформаційний 

простір, міжнародну інформаційну інфраструктуру, основні принципи міжнародної 

інформаційної безпеки.  

ДСК 3 Здатність використання інформаційно-комп’ютерних технологій з метою захисту від 

дезінформації та розпізнавання сучасних технологій маніпулювання масовою свідомістю 

на національному та міжнародному рівнях.  

Додаткові програмні результати навчання 

ДРН 1 Оцінювати загрози інформаційній безпеці України з метою захисту її суверенітету. 

ДРН 2 Аналізувати політику інформаційної безпеки на національному  та міжнародному рівнях. 

ДНР 3 Обирати основні методи та засоби захисту інформації відповідно до вимог сучасних 

стандартів інформаційної безпеки. 

 

 

Матриці відповідності програмних компетентностей та результатів навчання 

вибірковим компонентам блоку 2 

 
 

ВДС.1.01 ВДС.1.02 ВДС.1.03 ВДС.1.04 ВДС.1.05 ВДС.1.06 

ЗК1 + 
  

+ 
  

ЗК2 + + + + + 
 

ЗК3 + + + + + 
 

ЗК4 + + + + + + 

ЗК5 + + + + + + 

ЗК6 
 

+ 
    

ЗК7 + + + + + + 

ЗК8 + + + + + 
 

ЗК9 + + + + + 
 

ЗК10 + + + + + 
 

ЗК11 
     

+ 

ЗК12 + + + + + 
 

ЗК13 + + + + + + 

СК1 + + 
 

+ 
  

СК2 + + + + + 
 

СК3 
  

+ 
   

СК4 + + + + + 
 



 

СК5 
 

+ 
 

+ 
  

СК6 
      

СК7 
   

+ 
  

СК8 + + 
 

+ 
  

СК9 
   

+ 
  

СК10 + + + + + 
 

СК11 
   

+ 
  

СК12 
 

+ 
 

+ 
  

СК13 + 
  

+ 
  

СК14 + + + + + 
 

СК15 + + + + + 
 

СК16 + + + + + 
 

ДСК1 + + + + 
  

ДСК2 + + + + + 
 

ДСК3 + + + + + 
 

 

 

 

 

ВДС.1.01 ВДС.1.02 ВДС.1.03 ВДС.1.04 ВДС.1.05 ВДС.1.06 

РН1 
  

+ 
   

РН2 
  

+ 
   

РН3 + 
  

+ 
  

РН4 + 
  

+ + 
 

РН5 + + + + + 
 

РН6 
      

РН7 
   

+ 
  

РН8 + + + + + 
 

РН9 
    

+ 
 

РН10 + + + + + + 

РН11 + + + + + 
 

РН12 + + + + + + 

РН13 + + + 
 

+ 
 



 

РН14 + + + + 
  

РН15 + + + + 
  

РН16 + + 
 

+ + 
 

РН17 + + + + + + 

РН18 
      

РН19 + + 
 

+ 
  

РН20 
    

+ 
 

ДРН1 + + + + + 
 

ДРН2 + + + + + 
 

ДРН3 + + + + + 
 

 

 

3. Вибірковий блок 3 «Вибір з каталогу курсів» 

Вибір дисциплін із каталогу курсів з урахуванням власних потреб та 

інтересів щодо майбутньої фахової діяльності дозволяє студенту поглибити свої 

знання та здобути додаткові загальні і загально-професійні компетентності в 

межах споріднених спеціальностей і галузі знань та / або ознайомитись із 

сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань та розширити або 

поглибити знання за загальними компетентностями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, по-батькові 

керівника та членів 

проектної групи 

 

Найменування 

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 

науково-

педагогі

чної 

та/науко

вої 

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 

(найменуван

ня закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Керівник проектної групи 

Жалоба  Ігор 

Володимирович 

Завідувач 

кафедри, 

професор 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет, 1986 р. 

 

Спеціальність: історія. 

 

Кваліфікація: історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Доктор історичних наук, 

2005 р. 

07.00.02 – всесвітня 

історія 

Тема дисертації: 

«Політика австрійського 

уряду щодо шляхів 

сполучення на 

північному сході 

монархії  в останній 

чверті XVIII — на 

початку 70-х років XIX 

ст.» 

Професор кафедри 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, 

28 р. 1. Eastern European railways in 

transition : nineteenth to twenty-

first 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. 

Стажуванн

я 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. 



 

2007 р. (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. 

Неурядові аналітичні центри та 

їх роль у формуванні 

зовнішньополітичного курсу 

держави // Україна 

дипломатична: Науковий 

щорічник. – 2013. – Вип. 14. – С. 

604-616. 

Члени проектної групи 

Мельник  

Ганна Мирославівна 

Доцент Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1999 р. 

Історія 

Історик, викладач 

історії 

Канд. іст. наук, 

2005 р. 

 

07.00.02 - 

Всесвітня історія 

 

Доцент кафедри 

країнознавства, 2012 р. 

 

Тема дисертації: 

«Політика Польщі в 

Східній Галичині в 1918-

1926 рр.» 

17 р. 1. Польська дипломатична 

діяльність на Паризькій мирній 

конференції у питанні 

про статус Східної Галичини 

(1918-1919 рр.). Наукові 

записки. Серія «Історичні 

науки». Національного 

університету «Острозька 

Академія». 2003. Вип. 3. С. 99-

103  

1.  2. У пошуках вибору: 

безальтернативність // Україна-

Цивілізація. Том 3. Традиції 

та сучасність українського 

цивілізаційного простору: 

проблеми духовної, 

державної, національної єдності 

/ За ред. В.В. Бедя. – Ужгород: 

Видавничий відділ КаУ, 2015. – 

С.29- 35. 

2. 3. Глобальна інформаційна 

безпека: новітні виклики 

моральної кризи // «Україна в 

процесах 

глобального інформаційного 

Підвищен

ня 

кваліфіка

ції   

Дипломат

ична 

академія 

України 

при МЗС 

України  

Сертифік

ат №2842  

від 29 

листопад

а 2016 р.  

 

Сертифікат 

№627 

ШПМ від 

06 грудня 

2017 р. про 

навчання у 

Школі 

проектного 

менеджмен



 

обміну». - Л., 2016. - С. 85-88.  

3. 4. Український досвід 

конвергенції цивілізаційних 

смислів // Україна і світ: 

теоретичні та практичні аспекти 

діяльності у сфері міжнародних 

відносин. – К.: Вид. центр 

КНУКіМ, 2017. – С. 94-98. 

4. 5. Право смилів та смисли права: 

широкі тракти порозуміння 

України та Польщі // Україна і 

світ: теоретичні та практичні 

аспекти діяльності у сфері 

міжнародних відносин.: – К.: 

Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 286 

с. - С.71-75.  

5. 6. Шляхи порозуміння України з 

країнами Центрально-Східної 

Європи // Україна і світ: 

теоретичні та практичні аспекти 

діяльності у сфері міжнародних 

відносин.: – К.: Вид. центр 

КНУКіМ, 2019. – 339 с. - С.49-

53.  

6. 7.Прагматизм українсько-

польських відносин у газовій 

сфері // Україна і світ. 

Теоретичні та практичні аспекти 

діяльності у сфері міжнародних 

відносин. – К.: Вид. центр 

КНУКіМ, 2020. - С.135-139. 

7.  

8.Підготовка переможниці  

І туру  Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з  галузей 

знань і  спеціальностей 

2019-2020 рр. “Міжнародні 

відносини,  суспільні 

комунікації  та регіональні 

ту. 



 

студії” (Нуждової В.) .  
 

Слюсаренко   
Ірина Юріївна  

 

доцент Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  

2003 р. 

 

Спеціальність:  

історія 

  

Кваліфікація: 

історик, 

викладач історії 

 

Кандидат історичних 

наук, 2008 р. 

07.00.02 –всесвітня 

історія. 

 

Вчене звання:  доцент 

кафедри міжнародних 

відносин, 2014 р. 

 

 Тема дисертації: 

“Реставрація 

династичної форми 

правління в країнах 

Європи в  XVII–XX 

століттях як соціально-

політична та 

історіософська 

проблема” 

 

11 р. 
1.Слюсаренко І.Ю. 

Структура та механізм 

реалізації  завдань 

ініціативи ООН “Альянс 

цивілізацій” / /  Гілея: 

науковий вісник. Вип. 75. 

–  Київ, 2013. –  С. 428 -430.  

2. Слюсаренко І.Ю. 

«Діалог між 

цивілізаціями»:  проблеми 

реалізації  у сучасній 

світовій політиці / /  Гілея :  

науковий вісник: Збірник 

наукових праць. –  К.,  2013.  

–  Випуск 80 –  2014. –  С. 

391-395.  

3. Слюсаренко І.Ю. 

Міжнародно -правовий 

режим захисту культурних 

цінностей під час 

збройного конфлікту / / 

Матеріали Міжнародної 

наукової конференції  

“Пам’ятки історії  та 

культури слов’ян” (Київ,  

22 травня 2012 року).  –  

Київ, 2013. –  С. 35 -44.  

4. Слюсаренко І.Ю. 

Ініціатива «Альянс 

цивілізацій як інструмент 

превентивної дипломатії   

ООН/ Тези Міжнародної 

науково -практичної 

конференції  присвяченої 

Дипломат

ична 

академія 

України 

при МЗС 

України  
Сертифік

ат №2842  
від 29 

листопад

а 2016 р.  

 



 

70 річниці  заснування ООН 

«Сильна ООН –  кращий 

світ. –  К., 2015. –  С.123 -

125.  

5. Слюсаренко І.Ю. 

Загрози міжнародній 

безпеці в нових 

геополітичних умовах / І.  

Ю. Слюсаренко //  Гілея: 

науковий вісник, Вип. 

138 (11). Ч. 3 –  К. ,  2018. 

–  С. 30-34 

  

6.  Керівництво 

студентською науковою 

роботою, яка здобула 

диплом ІІ ступеня 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт з  галузей знань і  

спеціальностей 2018 -2019 

рр. “Міжнародні 

відносини,  регіональні 

студії  та суспільні 

комунікації” (авторка - 

Шахова О.).  

 
Пістракевич Олена 

Володимирівна 

Старший 

викладач 

Донецький 

національний 

технічний університет 

Автомобільно-

дорожній інститут 

2002 р.   

Спеціальність: 

Автомобільні дороги 

та аеродроми 

Кваліфікація: Магістр 

будівництва 

 

Кандидат наук з 

державного управління, 

2015 р. 

25.00.01-

теорія та історія 

державного управління 

Тема дисертації: 

"Інституційна система 

Європейського Союзу: 

становлення та розвиток 

в умовах розширення" 

4 р. 1.     Пістракевич О. В.   Рада 

міністрів як полі 

функціональний орган 

Європейського Союзу [Текст] О. 

В. Пістракевич // Вісник НАДУ / 

за заг. ред.     Ю. В. Ковбасюка. 

– К. : НАДУ, 2013. – Вип. 2. – 

С.192-200. 

2.     Пістракевич О. В. Агенції в 

Європейському Союзі / О. В. 

Пістракевич// Публічне 

управління : теорія та практика : 

Захист 

кандидатсь

кої 

дисертації, 

2015 р. 

 

Стажуванн

я: 

Державний 

комітет 

телебаченн

я і 



 

Горлівський 

державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов  

2004 р. 

Спеціальність: 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова 

і література 

(англійська) 

Кваліфікація: Вчитель 

англійської мови 

 

Українська академія 

зовнішньої торгівлі 

2004 р. 

Спеціальність: 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Кваліфікація: Магістр з 

менеджменту 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 збірник наукових праць 

Асоціації докторів наук з 

державного управління- 2013 - 

№ 4(16) - С. 71-78. 

3.     Пістракевич О.В. Політична 

та управлінська сутність 

Європейської Комісії [Текст] 

О.В.Пістракевич //Державне 

управління та місцеве 

самоврядування / за заг. ред. С. 

М. Серьогіна. – 

Дніпропетровськ : ДРІДУ 

НАДУ, 2013. –Вип. 2(17). - С.43-

51. 

4. Пістракевич О.В. Загальна 

характеристика інституцій ЄС. 

Основні інституції 

Європейського Союзу // 

Європейська інтеграція: 

Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних 

закладів та слухачів 
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