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ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою освітньо-професійної програми спеціальності 29£ «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні стадії у складі:

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

РЖЕВСЬКА НІНА ФЕДОРІВНА -  ДОКТОР ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕ М ВІДУВАЧ 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ ТА-РЕПОНАЛЫ ҐСТУДІЙ

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

ТРОЯН СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ -  ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, 
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІН Ф О РМ А Н Т А  РЕГІОНАЛЬНИХ 
СТУДІЙ ________

(підпис)

ДЕРЕВ‘ЯНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ -  КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК Д О Ц Е Н Т , ДОЦЕНТ 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ

підпис) $

БОРОТКАНИЧ НАТАЛЯ ПЕТРІВНА -  КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ

(підпис)

ПОБЕДА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ -  КАНДИДАТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ

ЮДІНА ДАРИНА РОМАНІВНА 
здобувач вищої освіти

ЗОВНІШНІЙ СТЕЙКХОЛДЕР :

(підпис)

(підпис)

МАГДА ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ (кандидат політичних наук, доцент/кбрівник ГО «Інститут 
світової політики»)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (додаються). 
Рівень документа -  36 
Плановий термін між ревізіями -  1 рік 
Врахований примірник
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1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти 
та структурного підрозділу

Національний авіаційний університет 
Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Освітній ступінь: магістр 
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій
Професійна кваліфікація: оглядач політичний, 
перекладач з англійської мови (за умови 
дотримання вимог щодо присвоєння 
професійної кваліфікації)

1.3.
Офіційна назва освітньо- 
професійної програми та 
спеціалізації (за наявності)

Зовнішня політика і дипломатія

1.4.
Тип диплому та обсяг освітньо- 
професійної програми

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

1.5. Акредитаційна інституція -

1.6. Період акредитації

1.7.

Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій 
України (НРК України), другий цикл 
Європейського простору вищої освіти (РО- 
ЕНЕА), 7 рівень Європейської рамки 
кваліфікацій для навчання впродовж життя 
(ЕОР-ЬЬЬ).

1.8.
Передумови Наявність ступеня бакалавра. ОКР магістр 

(спеціаліст)

1.9 Форма навчання денна

1.10 Мова(и) викладання Українська

1.11
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньо- 
професійної програми

https://nau.edu.ua

Розділ 2. Ціль освітньо-професійної програми

2.1.
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

https://nau.edu.ua
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невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та/або запровадження 
інновацій у галузі зовнішньої політики, міжнародної безпеки, отримання 
кваліфікації для аналізу зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи 
в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, фахове знання 
іноземних мов.
ОПП «Зовнішня політика та дипломатія» відповідає місії та стратегії НАУ. в якій 
наголошується щодо гідного внеску університету в розвиток суспільства на 
національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань та 
інноваційних ідей на основі інтеграції та інтернаціоналізації освіти, досліджень і 
практики, так і надання високоякісних освітніх та науково-дослідних послуг 
громадянам України та іноземцям при підготовці фахівців авіаційно-космічної 
галузі, галузевих дипломатів, зокрема у сфері космічної дипломатії.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (Об’єкт 
діяльності, теоретичний зміст)

Предметна область: функціонування та 
розвиток зовнішньої політики та дипломатії 
Об’єкт діяльності: функціонування та розвиток 
зовнішньої політики та дипломатії, методології 
та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів 
зовнішньополітичного та дипломатичного 
розвитку міжнародних відносин 
Теоретичний зміст: зовнішня політика з її 
закономірностями формування та розвитку 
суспільних відтворювальних процесів у їх 
взаємозв’язку і взаємозалежності на основі 
міжнародної дипломатичної діяльності.

3.2.

Орієнтація освітньо-професійної 
програми

Освітня програма освітнього ступеня магістра 
має академічну орієнтацію і зосереджена на 
визначення та прогнозування напрямів розвитку 
зовнішньо-політичних відносин та здійснення 
наукових досліджень проблем зовнішньої 
політики та дипломатії.

3.3.

Основний фокус освітньо- 
професійної програми та 
спеціалізації (за наявності)

Вища освіта в галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» з поглибленою спеціальною ' 
підготовкою у сфері зовнішньої політики, 
зокрема щодо міжнародного співробітництва в 
авіакосмічній сфері та галузевої (космічної) 
дипломатії

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня 
політика, дипломатична служба, міжнародна 
безпека, дипломатичний протокол

3.4.
Особливості освітньо-професійної 
програми

Освітньо-професійна програма передбачає 
надання грунтовних комплексних знань щодо 
міжнародного інформаційного простору та
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міжнародних комунікацій. а особливо 
отримання вмінь і навичок щодо здійснення 
аналітичної роботи у сфері зовнішньої політики

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування Відповідно до Класифікатора професій 
ДК 003: 2010, затвердженого Наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. 
№ 327 та враховуючи реальні потреби ринку 
праці випускники мають такі перспективи 
працевлаштування:
2419 -  професіонали у сфері державної служби 
(Державне космічне агентство України), 
маркетингу, ефективності господарської 
діяльності, раціоналізації виробництва, 
інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності;
2443 -  професіонали в галузі філософії, історії 
та політології
2444.2 -  перекладач з англійської мови.

4.2.

Подальше навчання Програма орієнтована на продовження освіти й 
отримання вищих кваліфікаційних рівнів і 
наукових ступенів, що відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій. з присудженням першого 
наукового ступеня третього рівня вищої освіти 
-  доктора філософії; набуття додаткових 
кваліфікацій в системі дорослих.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та 
навчання (методи, методики, 
технології, інструменти та 
обладнання)

Поєднання лекцій, семінарських занять 
проблемного змісту, написання та виконання 
дослідницьких проектів, підготовка 
кваліфікаційної магістерської роботи

5.2.

Оцінювання Модульні контрольні роботи, курсові роботи, 
диференційовані заліки, письмові екзамени, 
кваліфікаційний екзамен, захист кваліфікаційної 
магістерської роботи

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральна 
компетентність ІК)

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

6.2. Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК1.Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні
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ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. і
ЗКЗ .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.
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії, 
цінування та повага різноманітності та 
багатокультурності, здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей)

6.3.

Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Здатність виявляти та аналізувати 
природу, динаміку, принципи організації 
міжнародних відносин, типи та види 
міжнародних акторів, сучасні тенденції 
розвитку світової політики.
ФК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо здійснення міжнародної та 
зовнішньополітичної діяльності.
ФК 3. Здатність аргументувати вибір шляхів 
вирішення завдань професійного характеру у 
сфері міжнародних відносин. суспільних 
комунікацій та регіональних студій, критично 
оцінювати отримані результати та 
обґрунтовувати прийняті рішення.
ФК 4.Здатність аналізувати глобальні процеси 
та їх вплив на міжнародні та суспільні 
відносини, політичні та суспільні системи.
ФК 5. Здатність аналізувати та прогнозувати 
міжнародні відносини у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому. правовому, 
економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному.
ФК 6. Здатність використовувати для 
дослідження міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та для регіональних студій 
теоретичні та методологічні підходи політології,
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економічної та правової науки, 
міждисциплінарних досліджень.
ФК 7. Здатність здійснювати прикладні 
аналітичні дослідження проблем міжнародних 
відносин та світової політики. суспільних 
комунікацій, регіональних студій, професійно 
готувати аналітичні матеріали та довідки.
ФК 8.Здатність організовувати та проводити 
міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, 
аналізувати і оцінювати дипломатичні та 
міжнародні документи.
ФК 9. Здатність виявляти та аналізувати 
особливості розвитку країн та регіонів, 
сучасних глобальних. регіональних та 
локальних процесів, та місця в них України.
ФК 10. Здатність до самонавчання, підтримки 
належного рівня знань. готовність до 
опанування знань нового рівня, підвищення 
своєї фаховості та рівня кваліфікації.

Розділ 7. Програмні результати навчання
Програмні результати навчання 
(ПРН)

7.1.

ПРН 1. Знати та розуміти природу, джерел та 
напрямів еволюції міжнародних відносин, 
міжнародної політики, зовнішньої політики 
держав. стану теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики.
ПРН 2. Критично осмислювати та аналізувати 
глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 
відносини
ПРН 3. Застосовувати сучасні наукові підходи, 
методології та методики для дослідження 
проблем міжнародних відносин та зовнішньої 
політики.
ПРН 4. Аналізувати та оцінювати проблеми 
міжнародної та національної безпеки, 
міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, 
підходи, способи та механізми забезпечення 
безпеки у міжнародному просторі та у 
зовнішній політиці держав.
ПРН 5. Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію про стан міжнародних відносин, 
світової політики та зовнішньої політики 
держав.
ПРН 6. Визначати, оцінювати та прогнозувати 
політичні, дипломатичні, безпекові. суспільні й 
інші ризики у сфері міжнародних відносин та
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глобального розвитку.
ПРН 7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та 
зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 
пропонувати підходи до вирішення таких 
проблем.
ПРН 8. Вільно спілкуватися державною та 
іноземними мовами усно і письмово. 3 
професійних і наукових питань.
ПРН 9. Готувати аналітичні довідки, звіти та 
інші документи про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 
регіональних студій.
ПРН 10. Розробляти та реалізовувати проекти 
прикладних досліджень міжнародних відносин, 
зовнішньої та світової політики.
ПРН 11. Здійснювати професійний усний та 
письмовий переклад з/на іноземну мову, 
зокрема, з фахової тематики міжнародного 
співробітництва. зовнішньої та світової 
політики.
ПРН 12. Формулювати задачі моделювання, 
створювати і досліджувати моделі об’єктів і 
процесів міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та регіональних студій.
ПРН 13. Брати участь у професійних дискусіях 
у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики 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.
ПРН 14. Оцінювати результати власної роботи і 
відповідати за особистий професійний 
розвиток.
ПРН 15. Професійно відстоювати національний 
інтерес в умовах дипломатичних переговорів та 
ділових комунікацій в сфері галузевої 
дипломатії, зокрема космічної.
ПРН 16. Знати методику дипломатичного 

спілкування іноземною мовою (англійською) та 
перекладу; систему координації перекладів, 
термінологічні стандарти, основи наукового 
редагування іноземною мовою.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
8.1. Кадрове забезпечення Навчальні дисципліни та інші освітні
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компоненти освітньої програми викладаються 
та забезпечуються науково-педагогічними 
працівниками, академічна та/або професійна 
кваліфікація яких відповідає змісту зазначених 
навчальних дисциплін та інших освітніх 
компонентів освітньої програми. Враховуються 
вимоги п. 30 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (Постанова КМУ від 
30.12.2015 р .№  1187).

8.2.

Матеріально-технічне
забезпечення

Навчальна лабораторія міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій. 
Спеціалізовані кабінети з вивчення 
інформаційного супроводу міжнародного 
політичного процесу та математичного 
моделювання в міжнародних відносинах, 
інформаційних війн.
Фонди Центру Європейського Союзу, що діє на 
факультеті, використовують для вивчення 
геополітики, міжнародних систем та 
глобального розвитку та аналізу соціальних 
систем.

8.3

Інформаційне та навчально-
методичне
забезпечення

Спеціалізований фонд читальної зали 
факультету та університету, мульти-медійні 
проектори, лінгафонні засоби, комп’ютерна 
техніка, підключена до локальної мережі 
університету та мережі Інтернет

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1. Національна кредитна мобільність На загальних підставах в межах України

9.2. Міжнародна кредитна мобільність У рамках програми Еразмус+К 1

9.3. Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Можливість навчання іноземних студентів
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність 

(з урахуванням змін, внесених відповідно до наказу від 22.02.2021 р. №104/од)

2.1. Перелік компонентів

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
Семестр

1 2 3 4 5
Обов’язкові компоненти

ОК1.

Практикум перекладу 9,0 Диференційо
ваний залік, 

екзамен

І.Ц семест

ОК2.

Методологія прикладних досліджень 5,0 Диференційо
ваний залік, 

екзамен

І. II
семестр

ОК2.1.
Курсовий наскрізний проект з дисципліни 
«методологія прикладних досліджень»

1 ,0 захист II СЄМЄСТ]

ОКЗ. Космічна дипломатія 6 ,0 екзамен І семестр

ОК4.
Зовнішня політика країн Західної Європи 6 ,0 екзамен II СЄМЄСТ]

ОК5. Аналіз соціальних систем 6 ,0 екзамен І семест]:

ОК6. Актуальні проблеми зовнішньої політики США 6 ,0 екзамен II СЄМЄСТ;

ОК7.

Переддипломна практика 7,5 Диференційо
ваний залік

III семест

ОК8. Кваліфікаційний екзамен 1,5 екзамен III семест

ОК9. Кваліфікаційна робота 18,0 захист III семест
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66.0

Вибіркові компоненти

ВК1 Дисципліна 1

ВК2 Дисципліна 2

...

ВКп Дисципліна п*

Загальний обсяг вибіркових компонент 24,0

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90,0

* Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із загальноуніверситетського 
та фахового переліків вибіркових дисциплін Університету. Методика формування переліків
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та процедура вибору вибіркових компонентів (навчальних дисциплін вільного вибору) 
наведені у Положенні про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір 
навчальних дисциплін у Національному авіаційному університеті.

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 3 семестр
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів 
вищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми 
проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, та 
публічного захисту кваліфікаційної роботи: завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження 
йому освітнього ступеня магістра із присвоєнням освітньої 
кваліфікації: Магістр міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій

Вимоги до кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) (за 
наявності)

Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю повинен 
продемонструвати результати навчання відповідно ' др, 
стандарту вищої освіти України та освітньої програми 
закладу вищої освіти.

Вимоги до кваліфікаційної 
роботи

Кваліфікаційна робота має розв’язувати складну задачу або 
проблему в сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог 
У кваліфікаційній роботі не повинно міститися академічного 
плагіату, фальсифікації та фабрикації результатів. 
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу 
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 
інформацію з обмеженим доступом, здійснювати відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Вимоги до публічного захисту 
(демонстрації) (за наявності)

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі:
обрання дисциплін вільного вибору студента з навчального плану в обсязі не менше 16 

кредитів та професійного оволодіння відповідними компетентностями з середнім балом не 
нижче 75;

проходження практики, передбаченої навчальним планом з балом не нижче 75; 
кваліфікаційний екзамен з балом не нижче 75;
захисту кваліфікаційної роботи (за професійним спрямуванням) з балом не нижче 75 
присвоюється професійна кваліфікація: кваліфікації «Оглядач політичний, 

перекладач».
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми
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§. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми

\  Компоненти

Програмні
результати
навчаннях О

К
1

О
К

2

ОК
 

2.
1.

ок
з

О
К

4 ІЛ
о О

К
6

О
К

7

О
К

8

О
К

9

ВК
1

В
К

2

1

*
С
и
со

і V

ПРН1 • • • • • • • • • •

ПРН2 • • • • • • • •
ПРНЗ • • • • • • •
ПРН4 • • • • • • • • • •

ПРН5 • • • • • • • • • •

ПРН6 • • • • • • •

ПРН7 • • • • • • • • •

ПРН8 • • • • • • • • • •

ПРН9 • • • • • •

ПРН 10 • • • • • • • •

ПРН11 • •

ПРН12 • • • • •

ПРН13 • •і

ПРН 14
ПРН15 • • • • • •

ПРН16 • • • • •

* Вибіркові компоненти обрані з загальноуніверситетського та фахового переліків вибіркових 
дисциплін Університету. Кількість вибіркових компонент визначається виходячи із 
загального обсягу вибіркових компонент (кредитів) освітньої програми.
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(Ф 03.02 -4)1),

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

. * '

(Ф 03.02 - 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище ім’я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки
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(Ф 03.02-03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
ЗМІНИ

№ листа (сторінки)
Підпис 

особи,яка 
внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни
у

Дата
введення

зміни
зміненого заміненого нового анульованого

/ Сгг) У / б и

(Ф 03.02 - 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

• ^ і




