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РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

«Міжнародна інформація» 
першого (бакалаврського) рівня освіти 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» освітнього 
ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» є важливою складовою підготовки фахівців, 
здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
професійної діяльності у сфері міжнародної інформації, забезпечувати 
інформаційно-аналітичну діяльність в системі не тільки центральних та місцевих 
органів державної влади, дипломатичних установах, міжнародних організаціях, а 
й у авіаційній галузі.

Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» передбачає 
надання ґрунтовних комплексних знань щодо функціонування міжнародного 
інформаційного простору та розвитку міжнародних авіаційних комунікацій, а 
особливо отримання вмінь і навичок щодо здійснення аналітичної роботи у сфері 
інформаційного бізнесу, використанні прикладних інформаційних технологій в 
галузі міжнародних відносин, вільне володіння іноземною мовою, можливість 
участі в програмах міжнародної академічної мобільності.

При розроблені освітньо-професійної програми в рамках спільних 
погоджувальних засідань було враховано пропозиції здобувачів вищої освіти та 
стейкхолдерів, що відобразилося у додаткових у порівняльні зі стандартом вищої 
освіти фахових компетентностях (ФК15, ФК16) та програмних результатах 
навчання (ПР20, ПР21).

Навчальний план освітньо-професійної програми «Міжнародна 
інформація» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. 
Послідовність вивчення навчальних дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та 
вибіркових компонентів відповідає структурно-логічній схемі підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і сприяють 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 
стейкхолдерів. / }

Начальник загального відділу ___ _ }\/ у  ' Тимченко В.О.
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