
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Міжнародні відносини» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Сучасний етап розвитку постбіполярної міжнародної системи та прагнення 
України до конструктивної розбудови зовнішньополітичного курсу держави з метою 
перетворення її в активного і впливового міжнародного актора ставлять серйозні 
вимоги перед спеціалістами цієї предметної області. Підготовлена робочою групою 
кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій НАУ освітньо- 
професійна програма «Міжнародні відносини» підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» спрямована на реалізацію сучасних вимог 
до відповідних фахівців-міжнародників і їх готовності до реалізації встановлених 
державними стандартами завдань у галузі міжнародних відносин і зовнішньої 
політики.

В освітньо-професійній програмі знайшли відображення всі складові, які 
пов’язані із метою та завданнями підготовки; внутрішнім змістом і логікою 
взаємозв’язків між компонентами; характером і рівнем інтегральних і фахових 
компетентностей; відповідністю програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми; забезпеченням програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньої програми; формами атестації, а також академічною 
мобільністю здобувачів вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії».

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», яку підготувала робоча група кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету, розроблена у відповідності з вимогами до такого роду 
документів, містить всі необхідні елементи, спрямована на високий рівень загальної і 
спеціальної фахової підготовки.

Все відзначене дозволяє рекомендувати використання рецензованої програми 
для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії».
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Міжнародні відносини» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» кафедри 
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» підготовлена робочою групою кафедри міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету.

Вона складена у відповідності з стандартом вищої освіти, базується на 
нормативних документах (Закон України «Про освіту», Закон України «Про 
вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» тощо) і включає всі необхідні для такого виду 
акредитаційних документів елементи.

ОПП з підготовки бакалаврів з міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій у Національному авіаційному університеті 
спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних 
відносин та зовнішньої політики. Цьому повинна сприяти, як це передбачено 
програмою, система формування програмних компетентностей інтегрального, 
загального та фахового характеру.

Робоча група по складанню ОПП серйозну увагу приділила програмним 
результатам навчання. Вони, зокрема, направлені на знання та розуміння 
природи міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюції, стану 
теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики; принципів, 
механізмів і процесів забезпечення зовнішньої політики держав; природи та 
механізмів міжнародних комунікацій; методів збору та способів обробки й 
теоретичного і прикладного аналізу великих обсягів інформації про стан 
міжнародних відносин, зовнішньої політики України й інших держав; урешті, 
вільне спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, 
необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних і 
дослідницьких документів.

З огляду на обов’язкові та вибіркові компоненти ОПП уповні резонно 
зорієнтована на 240 кредитів, у тому числі 180 загального обсягу обов’язкових 
компонент і 60 загального обсягу вибіркових компонент. Форми атестації 
здобувачів вищої освіти передбачають умови присвоєння професійної 
кваліфікації фахівець з міжнародних відносин; асистент перекладача.



Принагідно зауважимо, що з метою деталізації та поглиблення фахової 
підготовки відповідних здобувачів вищої освіти блок вибіркових компонент 
ОПП варто було б деталізувати з огляду на різні напрямки тематичної 
спеціалізації та з виокремленням додаткових спеціальних (фахових) 
компетентностей і додаткових програмних результатів навчання.

У якості висновку вважаємо необхідним підсумувати, що розроблена 
робочою групою кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних 
студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету освітньо-професійна програма кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» складена у відповідності до нормативних документів і може бути 
рекомендована для підготовки студентів за відповідною спеціальністю.
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