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ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою освітньо-професійної програми (спеціальності 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» рік вступу -  2021-й та 
наступні до нової редакції освітньої програми) у складі:

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
МОРОЗ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ -  КАНДИДАТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕГІОН^ЯВНИ^СТУДІЙ

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
РЖЕВСЬКА НІНА ФЕДОРІВНА -  ДОКТОР ПОЛІТИЧНИХ ЦЄГЦЕНТ. ЗАВІДУВАЧ
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ!^ Д лЬН И Х  СТУДІЙ

ТРОЯН СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ -  ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР. 
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЩЇТАВЕГІОНАЛЬНИХ
с т у д ій  ___________

(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

___________ _____________________
(підпис)

ГАФІЙЧУК АНАСТАСЫ СЕРГІЇВНА
здобувач вищої освіти _____

'(підлі

ЗОВНІШНІЙ СТЕЙКХОЛДЕР :

ДЕНИСЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ (директор ТОВ «ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО 
КОНСАЛТИНГУ»)

£ У (ПІДПИС)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (додаються).

Рівень документа -  36
Плановий термін між ревізіями -  1 рік

Контрольний 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

ОС «Магістр»
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій

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

Міжнародна інформація

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 Міністерство освіти і науки України, сертифікат серія УД 

№11005840

1.6. Період акредитації До 01.07.2023 р.

1.7.

Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК 
України), другий цикл Європейського простору вищої 
освіти (FQ-EHEA), 7 рівень Європейської рамки 
кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL).

1.8. Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавр

1.9. Форма навчання Денна

1.10 Мова(и) викладання Українська

1.11

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо- 
професійної програми

http://fmv.nau.edu.ua/en/structure/department ua/k mvirs/oo 
Р/

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 невизначеністю 
умов, передбачають проведення досліджень та/або запровадження інновацій у сфері 
інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема, аналізу зовнішньої політики і 
стратегічного прогнозування з використанням можливостей міжнародних 
інформаційних систем та технологій, аналізу консолідованої інформації для ведення 
розвідувальної діяльності держави, фахове знання іноземних мов.

http://fmv.nau.edu.ua/en/structure/department
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ОПП «Міжнародна інформація» 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

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область 
(Об’єкт діяльності, 
теоретичний зміст)

Об 'єкт діяльності: функціонування та розвиток 
міжнародного інформаційного простору, методології та 
методи його дослідження, взаємодія суб’єктів світового 
інформаційного простору в процесі еволюції 
міжнародного співробітництва
Теоретичний зміст предметної області -  теорія та 
практика міжнародних суспільних комунікацій, 
міжнародний інформаційний простір

3.2.

Орієнтація освітньо- 
професійної програми

Освітня програма освітнього ступеня магістра має 
прикладну орієнтацію і зосереджена на аналізі інформації 
у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 
міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій

3.3.

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

Загальна вища освіта в галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» з поглибленою спеціальною підготовкою у 
сфері міжнародної інформації 
Ключові слова: міжнародна інформація, аналіз 
інформації, міжнародні комунікації, міжнародна 
інформаційна безпека, аналітична довідка, прикладні 
системи, аналітична ді яльність

3.4.

Особливості освітньо- 
професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає надання 
грунтовних комплексних знань щодо міжнародного 
інформаційного простору та міжнародних комунікацій, а 
особливо отримання вмінь і навичок щодо здійснення 
аналітичної роботи у сфері міжнародних відносин, в тому 
числі в контексті функціонування авіаційно-космічної 
галузі, вільне володіння іноземною мовою, можливість 
участі в програмах міжнародної академічної мобільності. 
Оволодіння освітньо-професійною програмою 
відбувається за участю НАУ та ЗВО-партнера, що 
взаємодіють між собою на договірних засадах.

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:
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2419 -  професіонали у сфері державної служби, 
маркетингу, ефективності господарської діяльності, 
раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 
інноваційної діяльності;
2433 -  Професіонали в галузі інформації та
інформаційного аналізу
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)

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи та методики, аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 
міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та 
регіональних студіях, методи та методики пошуку й 
оброблення інформації, методи експертного оцінювання 
ефективності міжнародних комунікацій.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 
спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно- 
комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно- 
аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що 
застосовується у дослідженні та аналізі інформаційного 
простору та міжнародних комунікацій

5.2.

Оцінювання Встановлення відповідності рівня засвоєння навчального 
матеріалу здійснюється відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу в Національному 
авіаційному університеті та інших нормативних 
документів університету в оцінках, виражених в балах, за 
національною (чотирибальною) шкалою та шкалою ЄКТС 
під час поточного, модульного, семестрового, 
підсумкового контролю, атестації здобувачів вищої 
освіти. Система оцінювання результатів навчання 
передбачає визначення якості виконаних здобувачами 
вищої освіти усіх запланованих видів навчальних робіт і 
рівня набутих ними знань та вмінь. Критерії оцінювання 
визначаються для кожного освітнього компонента та 
фіксуються у нормативних документах університету 
(робочі програми навчальних дисциплін тощо).
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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
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.
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.
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК 11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК 12. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення 
завдань професійного характеру, критично оцінювати 
отримані результати та обгрунтовувати прийняті рішення.

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 обгрунтовані 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 
обгрунтовувати прийняті рішення.
ФК 4.Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив 
на міжнародні та суспільні відносини, політичні та 
суспільні системи.
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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, 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.
ФК 11. Здатність володіти іноземними мовами на 
професійному рівні, виконувати усний та письмовий 
перекладу з фахової тематики

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
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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 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, з професійних і наукових 
питань; знати методику науково-технічного перекладу та 
систему координації перекладів, термінологічні 
стандарти, основи наукового редагування.
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 ! 
досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних 
відносин, зовнішньої політики та регіональних студій.
ПРН 13. Брати участь у професійні дискусії 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 12. Професійно відстоювати інтереси України у 
різних сферах міжнародних відносин 
ПРН 13. Демонструвати здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем автономності._______________

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

8 . 1.

Навчальні дисципліни та інші освітні компоненти 
освітньої програми викладаються та забезпечуються 
науково-педагогічними працівниками, академічна та/або 
професійна кваліфікація яких відповідає змісту 
зазначених навчальних дисциплін та інших освітніх
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компонентів освітньої програми. Враховуються вимоги гі. 
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 інформаційних війн та 
математичного моделювання в міжнародних відносинах. 
Фонди Центру Європейського Союзу, що діє на 
факультеті використовують для вивчення геополітики та 
геостратегії України, міжнародних систем та глобального 
розвитку, аналізу соціальних систем.
Комп’ютерні класи та лінгафонні кабінети, точки 
бездротового доступу до мережі Інтернет, науково- 
технічна бібліотека з читальними залами. ' , ,

8.3

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Офіційний сайт НАУ www.пай.edu.ua містить інформацію 
про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 
діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 
контакти тощо. На сайті Факультету міжнародних 
відносин http://fmv.nau.edu.ua/ розміщується інформація 
про наукові заходи, поточні події студентського життя, 
надходження у бібліотеку. Ресурси науково-технічної 
бібліотеки доступні через сайт http://www.lib.nau.edu.ua; 
репозитарій НАУ www.er.nau.edu.ua містить електронну 
версію значного обсяу навчального та навчально- 
методичного забезпечення освітніх компонент програми. 
Навчальні і робочі плани; навчально-методичні 
комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми; 
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін; програми практик; 
методичні вказівки щодо виконання курсових робіт; 
критерії оцінювання рівня підготовки.
Відповідне інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення розташоване на освітніх платформах Google 
Classroom, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment).

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна 
мобільність

Національна кредитна мобільність здобувачів вищої 
освіти, наукових і науково-педагогічних працівників, у 
т.ч. навчання, стажування, проведення наукових 
досліджень, викладання та підвищення кваліфікації 
організовується на підставі партнерських угод про

http://fmv.nau.edu.ua/
http://www.lib.nau.edu.ua
http://www.er.nau.edu.ua
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співпрацю між Національним авіаційним університетом 
та закладами вищої освіти в Україні.

9.2.

Міжнародна кредитна 
мобільність

У рамках програми Еразмус+ договір про співробітництво 
між Національним авіаційним університетом та 
навчальними закладами ЄС; забезпечення міжнародної 
кредитної мобільності за індивідуальною ініціативою.

9.3.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в 
Україні на законних підставах, мають право на здобуття 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою нарівні 
з громадянами України на підставі міжнародних 
договорів. Умовою зарахування іноземців на навчання 
для отримання певного освітнього ступеня є володіння 
ними мовою навчання на рівні, достатньому для 
засвоєння навчального матеріалу.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент

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.
Ділова іноземна мова 6,5 Диференційо

ваний залік
І, II

ОК2. Філософські проблеми наукового пізнання 3,5 екзамен II

ОКЗ. Методологія прикладних досліджень у сфері 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та регіональних студій

5,5 екзамен І

ОК4. Міжнародні системи та глобальний розвиток , 4,5 екзамен І
ОК5. Моделювання та прогнозування в міжнародних 

відносинах
3,0 екзамен І

ОК 5.1 Курсовий проект з дисципліни Моделювання та 
прогнозування в міжнародних відносинах

1,5 захист І

ОК6. Інформаційні війни 5,0 екзамен II
ОК7. Геополітика і геостратегія України 4,0 екзамен II

ОК 7.1 Курсова робота з дисципліни Геополітика і 
геостратегія України

1,0 захист
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ОК8. Науково-дослідна практика у сфері 
міжнародної інформації

4,5 Диференційо
ваний залік

II

ОК9. Переддипломна практика 6,0 Диференційо
ваний залік

III

ОКЮ. Кваліфікаційний екзамен 1,5 екзамен III
ОК11. Кваліфікаційна робота 19,5 Захист III

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66,0 Кредитів ЄКТС

Вибіркові компоненти
Дисципліни вільного вибору студента за фахом

ВК1 4,0 диференційований
залік

ВК2 ’ 4,0 диференційований
залік

... 4,0 диференційований
залік

ВК6 4,0 диференційований
залік

Загальний обсяг вибіркових компонент 24,0 Кредитів ЄКТС
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90,0 Кредитів ЄКТС

* Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та 
створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про вищу 
освіту» та внутрішніми нормативними актами НАУ. Вибіркові компоненти обираються 
здобувачами вищої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових 
дисциплін.



#

Система менеджменту якості. 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
15.01.05 (01) -  04 -  202*І

Стор. 13 з 15

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 3 семестр



#

Система менеджменту якості. 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
15.01.05 (01) -  04 -  2021

Стор. 14 з 15

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 з міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій

Вимоги до кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів)

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

Вимоги до кваліфікаційної 
магістерської роботи

Кваліфікаційна магістерська 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.



#

Система менеджменту якості. 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП *
15.01.05 (01)-04-2021

Стор. 15 з 15

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми



ф

Система менеджменту якості. 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський) ,

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП 
15.01.05 (01) -04 -2021

Стор. 16 з 15

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми



#

Система менеджменту якості. 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
15.01.05 (01)-04-2021

Стор. 17 з 15

6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НАУ

Якість освітньо-професійної програми визначається внутрішньою системою 
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ, яка функціонує згідно з 
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, 
затвердженого рішенням Вченої ради університету від 28.11.2018 (протокол №8) та 
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УН (Розділ V 
Забезпечення якості вищої освіти, ст. 16).

а»

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна
програма

1. Закон України від 01.07.2014 р. №1556-УІІ «Про вищу освіту», поточна редакція 
18.03.2020. -Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». - 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n;
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій». -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 
2011-п;
4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний 
ресурс].-Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada- 
ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
5. Національний класифікатор України “Класифікатор професій ДК 003: 2010”. -Режим 
доступу: http://www.dk003.com.
6. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 
29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії». Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1003.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-
http://www.dk003.com


УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙВЕН»

saven.com.ua 01021, м. Київ, Печорський р-н, вул. М. Грушевського, буд 28/2,н/п 43 А V Е N

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Міжнародна інформація» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Стрімкий розвиток процесів інформатизації та діджиталізації суспільства 
вимагають від системи освіти підготовки фахівців з поглибленими компетенціями 
щодо аналізу великих масивів інформації, соціальних комунікацій та 
інформаційного прогнозування. Особливо це стосується процесів обміну 
інформацією у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, адже 
інформація не має кордонів і цей факт обумовлює важливість та необхідність 
вдало оперувати наявною інформацією, поширювати її та протидіяти зовнішнім 
маніпулятивним впливам як в публічному так і в приватному секторі. Саме на 
підготовку таких фахівців спрямована освітньо-професійна програма «Міжнародна 
інформація» для підготовки магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії»,

Рецензована ОПП розроблена колективом авторів кафедри міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій Національного Авіаційного 
Університету спільно зі стейкхолдерами та фахівцями-практиками, які мають 
значний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в практичній 
діяльності, що дає їм можливість ефективно вирішувати професійні завдання.

Освітньо-професійна програма містить перелік програмних 
компетентностей, що визначають здатність випускника за освітнім ступенем 
магістра успішно здійснювати професійну діяльність згідно зі здобутою 
кваліфікацією. Програмні компетентності розподілені на загальні та фахові 
відповідно до профілю програми. Фахові компетентності носять практичний 
характер, вони є специфічними для освітньо-професійної програми і визначають 
зміст підготовки фахівця. Вагомою перевагою даної освітньої програми є 
наявність, окрім обов’язкових компонентів, широкого спектру навчальних 
дисциплін вільного вибору, що дає змогу здобувачам вищої освіти реалізувати 
своє право на формування індивідуальної освітньої траєкторії.

На нашу думку, освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» другого (магістерського) рівня чітко структурована, логічно послідовна, 
проте, виходячи з сучасних євроінтеграційних процесів та можливостей для 
академічної мобільності студентів, слід збільшити прикладний аспект щодо 
освоєння аналітики, моделювання та прогнозування ситуації, моніторингу медіа та 
вивчення іноземної мови, збільшивши кількість кредитів та аудиторних годин.

У цілому рецензована освітньо-професійна програма «Міжнародна 
інформація» відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців з цієї 
спеціальності і містить у собі всі необхідні складові, що забезпечують організацію 
ефективного навчального процесу.

Заступник директора 
ТОВ "СЕЙВЕН" Сергій ГОЛУБ*



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Міжнародна інформація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Розроблена колективом авторів кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій НА У освітньо-професійна програма 
«Міжнародна інформація» спрямована на підготовку фахівців з поглибленими 
знаннями, вміннями та компетенціями спрямованими на здійснення аналітичної 
діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, а також 
стратегічного прогнозування з використанням можливостей сучасних 
інформаційних технологій.

Рецензована освітньо-професійна програма враховує зауваження та 
побажання, отримані в результаті консультацій із науковцями та потенційними 
роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціалізації.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 
здобувачів вищої освіти щодо працевлаштування виходячи із видів і завдань 
діяльності в сфері аналізу міжнародної інформації. ОПП визначає мету та 
характеристику програми, окреслює ключові компетентності випускників, які 
повинні бути здобуті в результаті навчання, вимоги щодо ресурсного, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення реалізації програми, а 
також -  академічної мобільності (національної та міжнародної).

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 
перелік та обсяг базових та вибіркових дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії».

Разом з тим, вважаємо за доцільне висловити пораду щодо необхідності 
постійних практичних консультацій при підготовці фахівців за ООП 
«Міжнародна інформація» зі стейкхолдерами, зокрема в частині використання 
практичних інструментів та програмно-інформаційних комплексів щодо 
моніторингу інформаційного поля, контент-аналізу, побудови прогнозів тощо.

У цілому рецензована освітньо-професійна програма «М іжнародна 
інформація» відповідає сучасним світовим вимогам щодо підготовки фахівців з 
цієї спеціальності і містить у собі всі необхідні складові, що забезпечують 
організацію ефективного навчального процесу.

Директор 
ТОВ 'ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНОГО



УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙВЕН»
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01021, м. Київ, Печерський р-н, вул. М. Грушевського, буд 28/2,н/п 43 Б А V Е N

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Міжнародна інформація» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Стрімкий розвиток процесів інформатизації та діджиталізації суспільства 
вимагають від системи освіти підготовки фахівців з поглибленими компетенціями 
щодо аналізу великих масивів інформації, соціальних комунікацій та 
інформаційного прогнозування. Особливо це стосується процесів обміну 
інформацією у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, адже 
інформація не має кордонів і цей факт обумовлює важливість та необхідність 
вдало оперувати наявною інформацією, поширювати її та протидіяти зовнішнім 
маніпулятивним впливам як в публічному так і в приватному секторі. Саме на 
підготовку таких фахівців спрямована освітньо-професійна програма «Міжнародна 
інформація» для підготовки магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії».

Рецензована ОПП розроблена колективом авторів кафедри міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій Національного Авіаційного 
Університету спільно зі стейкхолдерами та фахівцями-практиками, які мають 
значний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в практичній 
діяльності, що дає їм можливість ефективно вирішувати професійні завдання.

Освітньо-професійна програма містить перелік програмних 
компетентностей, що визначають здатність випускника за освітнім ступенем 
магістра успішно здійснювати професійну діяльність згідно зі здобутою 
кваліфікацією. Програмні компетентності розподілені на загальні та фахові 
відповідно до профілю програми. Фахові компетентності носять практичний 
характер, вони є специфічними для освітньо-професійної програми і визначають 
зміст підготовки фахівця. Вагомою перевагою даної освітньої програми є 
наявність, окрім обов’язкових компонентів, широкого спектру навчальних 
дисциплін вільного вибору, що дає змогу здобувачам вищої освіти реалізувати 
своє право на формування індивідуальної освітньої траєкторії.

На нашу думку, освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» другого (магістерського) рівня чітко структурована, логічно послідовна, 
проте, виходячи з сучасних євроінтеграційних процесів та можливостей для 
академічної мобільності студентів, слід збільшити прикладний аспект щодо 
освоєння аналітики, моделювання та прогнозування ситуації, моніторингу медіа та 
вивчення іноземної мови, збільшивши кількість кредитів та аудиторних годин.

У цілому рецензована освітньо-професійна програма «Міжнародна 
інформація» відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців з цієї 
спеціальності і містить у собі всі необхідні складові, що забезпечують організацію 
ефективного навчального процесу.

Заступник директора 
ТОВ "СЕЙВЕН"



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Міжнародна інформація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Розроблена колективом авторів кафедри міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій НАУ освітньо-професійна програма 
«Міжнародна інформація» спрямована на підготовку фахівців з поглибленими 
знаннями, вміннями та компетенціями спрямованими на здійснення аналітичної 
діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, а також 
стратегічного прогнозування з використанням можливостей сучасних 
інформаційних технологій.

Рецензована освітньо-професійна програма враховує зауваження та 
побажання, отримані в результаті консультацій із науковцями та потенційними 
роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціалізації.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 
здобувачів вищої освіти щодо працевлаштування виходячи із видів і завдань 
діяльності в сфері аналізу міжнародної інформації. ОПП визначає мету та 
характеристику програми, окреслює ключові компетентності випускників, які 
повинні бути здобуті в результаті навчання, вимоги щодо ресурсного, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення реалізації програми, а 
також -  академічної мобільності (національної та міжнародної).

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 
перелік та обсяг базових та вибіркових дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії».

Разом з тим, вважаємо за доцільне висловити пораду щодо необхідності 
постійних практичних консультацій при підготовці фахівців за ООП 
«Міжнародна інформація» зі стейкхолдерами, зокрема в частині використання 
практичних інструментів та програмно-інформаційних комплексів щодо 
моніторингу інформаційного поля, контент-аналізу, побудови прогнозів тощо.

У цілому рецензована освітньо-професійна програма «Міжнародна 
інформація» відповідає сучасним світовим вимогам щодо підготовки фахівців з 
цієї спеціальності і містить у собі всі необхідні складові, що забезпечують 
організацію

Директор 
ТОВ ’’ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНОГО


