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ПЕРЕДМОВА
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«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» рік вступу -  2021-й та 
наступні до нової редакції освітньої програми) у складі:
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КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМ АЦІЇ^РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ

(підпис)

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
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КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІНФОРМАЦІЇ ТА£ЕГЮЙДЛЬНИХ СТУДІЙ

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

(підпис)'

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

я ь & к ______________
БАСОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА
здобувач вищої освіти _____

(підпис)

ЗОВНІШНІЙ СТЕЙКХОЛДЕР :

ГВОЗДЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ (доктор військових наук, доцент, керівнипрезидент 
незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Бшйсфен Інтел»)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (додаються). 
Рівень документа -  36 
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Контрольний примірник



ф
Система менеджменту якості. 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ» 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень вищої освіти -  другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
15.01.05 (05)-03 -2021

Стор. 4 з 15

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

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 Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти

1.6. Період акредитації Акредитується вперше

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

https://nau.edu.ua/ua/menu/aualitv/ects/inforrnatsiya-
shchodo-osvitnih-program-2021 .html

• »

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 галузі 
зовнішньої політики, міжнародної безпеки, зокрема, в контексті авіаційно-космічної 
діяльності, отримання кваліфікації для аналізу зовнішньої політики держав, а також 
для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного 
співробітництва, фахове знання іноземних мов.

https://nau.edu.ua/ua/menu/aualitv/ects/inforrnatsiya-
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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

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (Об’єкт 
діяльності, теоретичний 
зміст)

О б’єкт діяльності: функціонування та розвиток 
зовнішньої політики та дипломатії, методології та 
методи їх досліджень. взаємодія суб’єктів^ 
зовнішньополітичного та дипломатичного розвитку 
міжнародних відносин. зовнішня політика та 
національні інтереси України
Теоретичний зміст предметної області -  теорія та 
практика міжнародних відносин, міжнародної безпеки, 
міжнародних конфліктів, системи та джерел 
зовнішньої політики держави

3.2.

Орієнтація освітньо- 
професійної програми

Освітня програма освітнього ступеня магістра має 
прикладну 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 функціонування 
та розвитку зовнішньої політики та дипломатії; 
отримання вмінь і навичок щодо здійснення 
аналітичної роботи у сфері зовнішньої політики 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.
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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, 
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)

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 експертного оцінювання 
ефективності зовнішньої політики.
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, 
міжнародних відносин.

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
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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).

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.
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та 
повага різноманітності та багатокультурності. 
здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей)
ЗК 11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і комунікаційних 
технологій

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
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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, 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

7.1.

Програмні результати 
навчання (ПРН)

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
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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 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.
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 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 15. Професійно відстоювати національний інтерес
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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.
ПРН 17. Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію щодо безпекових перспектив 
врегулювання геополітичних конфліктів, враховуючи 
світовий дослід та вітчизняну практику

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення 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 
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 космічної 
дипломатії, міжнародних систем та ведення 
міжнародних переговорів.
Фонди Центру Європейського Союзу, що діє на 
факультеті використовують для вивчення зовнішньої 
політики країн Західної Європи та зовнішньої політики* 
США.
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.nau.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

http://www.nau.edu.ua
http://fmv.nau.edu.ua/
http://www
http://www.er.nau.edu.ua
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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 
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.
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонентів ОПП

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

проекти (роботи), практики, кваліфікаційна

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. Космічна дипломатія 3,0 екзамен І
ОК5.1 Курсовий проект з дисципліни Космічна 

дипломатія
1,5 захист І

ОК6. Актуальні проблеми зовнішньої політики 
США

5,0 екзамен II

ОК7. Зовнішня політика країн Західної Європи 4,0 екзамен II

ОК7.1 Курсова робота з дисципліни Зовнішня 
політика країн Західної Європи

1,0 захист II

ОК8. Науково-дослідна практика у сфері 
зовнішньої політики і дипломатії

4,5 Диференційо
ваний залік

II

ОК9. Переддипломна практика 6,0 Диференційо
ваний залік

• *

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*
ВК1 4,0 диференційований

залік
ВК2 4,0 диференційований

залік
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... 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.

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 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 
роботи

Кваліфікаційна магістерська робота має розв’язувати 
складну задачу або проблему в сфері міжнародних відносий. 
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.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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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-УІІ (Розділ V 
Забезпечення якості вищої освіти, ст. 16).

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
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(Ф 03.02-01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача
Примітки

і

(Ф 03.02 - 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

1

і
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
ЗМІНИ

№ листа(сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

змінизміненого заміненого нового анульованого

і

(Ф 03.02 - 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

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

адекватності

*1
.» і



ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
вул. Московська, 8, м. Київ, 01010; тел. (044) 281 6200, факс. (044) 281 6209;

E-mail: yd@nkau.gov.ua; сайт: www.nkau.gov.ua; код згідно з ЄДРПОУ 00041482

№
від

на№  _________________
в ід “___ ” ____________

Завідувачу кафедри міжнародних 
відносин, інформації та студій 
Національного авіаційного 
Університету 
Ржевській Ніні Федорівні

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Зовнішня політика і 

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

регіональні студії»

Освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
спрямована на підготовку осіб з поглибленими знаннями, вміннями та 
компетенціями, достатніми для розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, вироблення нових ідей, 
організації та проведення науково-прикладних досліджень, результати яких 
мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Відчутно, що рецензована освітньо-професійна програма «Зовнішня 
політика і дипломатія», розроблена співробітниками кафедри міжнародних 
відносин, інформації та регіональних студій» Факультету міжнародних 
відносин НАУ у співпраці з провідними науковцями та потенційними 
роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців даної 
спеціальності. Сама ОПП визначає мету, подає розлогу характеристику 
програми, компетентності випускників щодо працевлаштування, подальшого 
навчання та викладання, навчання й оцінювання результатів навчання, 
програмних компетентностей та відповідних результатів навчання, 
ресурсного забезпечення реалізації програми, також -  академічної 
мобільності (національної та міжнародної).

mailto:yd@nkau.gov.ua
http://www.nkau.gov.ua


Освітньо-професійна програма є логічно продуманою й зваженою щодо 
навчальних дисциплін і послідовності їхнього викладання впродовж 
навчання на програмі. Особливо, варто відзначити наявність дисциплін 
авіаційно-космічного спрямування, зокрема «Космічної дипломатії», 
курсовий проект з цієї дисципліни та науково-дослідна практика у сфері 
зовнішньої політики та дипломатії, що підтверджують унікальність 
підготовки фахівців на даній освітній програмі. Дана програма буде сприяти 
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців.

При цьому, незмінною залишається порада щодо постійних 
практичних консультацій при підготовці фахівців зі стейкхолдерами, зокрема 
з Державним космічним агентством України.

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

Г олова ДКА



* ★♦ .*
* i n s t i t u t e

y y  of  w o r l d
»  _ _  p o l i c y

*  P  Інститут СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

www.iwp.org.ua

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ»

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія» спеціальності 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, представлена кафедрою міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету і розроблена з 
урахуванням сучасних вимог ринку прац і.

Ціль освітньо-професійної програми повністю узгоджується з місією та стратегією 
Національного авіаційного університету. Рецензована освітньо-професійна програма повною мірою 
враховує вимоги вищої освіти та передбачає повне пристосування здобувачів вищої освіти до 
динамічних процесів в освітній галузі та у сфері міжнародних відносин загалом.

Реалізація освітньо-професійної програми «Зовнішня політика і дипломатія» дозволяє 
забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути здобувачами 
вищої освіти програмних компетентностей зі спеціальності. Програмні компетентності в свою чергу 
включають інтегральну компетентність, загальні та фахові компетентності, необхідні для успішної 
діяльності фахівця в сфері міжнародних відносин та інформаційно-аналітичної діяльності.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових і вибіркових освітніх 
компонент відповідають Структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і покликані 
сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. 
Вимоги до змісту, оновлення та реалізації компетентнісного підходу ОПП створюють якісні 
передумови для всебічного розвитку особистості здобувача.

Безперечною перевагою освітньо-професійної програми є її спрямованість на підготовку 
фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері 
зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, зокрема, визначення та прогнозування 
напрямів розвитку зовнішньо-політичних відносин та здійснення наукових досліджень проблем 
зовнішньої політики та дипломатії.

Таким чином, освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія» 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, представлена кафедрою міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, 
повністю відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики освітньої діяльності, що дозволяє 
рекомендувати використання цієї програми для підготовки здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» галузі 29 «Міжнародні відносини».

Магда Є.В.,
кандидат політичних наук, доцент, 
керівник ГО «Інститут світової політики»
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Зовнішня політика і дипломатія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

В умовах трансформації міжнародних відносин актуалізується 

підготовка фахівців для роботи у сфері зовнішніх зносин, особливо тих, кого 

потребує дипломатична царина, а надто її авіаційно-космічний керунок. Слід 

відзначити, що Національний авіаційний університет має досвід, потужний 

кадровий потенціал та матеріально-технічну базу для забезпечення підготовки 

фахівців високого рівня.

Рецензована освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і 

дипломатія», розроблена співробітниками кафедри міжнародних відносин, 

інформації та регіональних студій» Факультету міжнародних відносин НАУ у 

тісній взаємодії, постійних консультаціях з потенційними роботодавцями та 

провідними науковцями галузі.

Підґрунтям освітньо-професійної програми є програмні компетентності, 

спрямовані на виконання завдань, що наразі стоять перед фахівцями у даній 

сфері, зокрема -  зовнішньополітичної діяльності головних міжнародних 

акторів. Вони розділені на загальні та фахові компетентності, найбільш 

відповідні для запропонованої програми. Компетентності мають практичне 

спрямування і можуть бути використані у роботі майбутніх працівників.

Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 

відповідає постановочним завданням програми. Послідовність вивчення 

дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін 

відповідають логічно-структурній схемі підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і є сприятливими для 

забезпечення відповідності програмних результатів запитам стейкхолдерів.



Варто зазначити, що освітньо-професійна програма «Зовнішня політика 

і дипломатія» є унікальною стосовно авіаційно-космічного спрямування 

підготовки фахівців-міжнародників, тому варто більш широко 

оприлюднювати інформацію про її зміст серед потенційних роботодавців.

Начальник відділу 

професійного навчання 

Дипломатичної академії України 

імені Геннадія Удовенка при МЗС

(/І/рнлес. №

Рєзнікова Н.А.
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Зовнішня політика і дипломатія» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Наданий на експертизу проект освітньо-професійної програми 
«Зовнішня політика і дипломатія» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» розглянутий провідними фахівцями Незалежного 
аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».

Програма, представлена кафедрою міжнародних відносин, інформації 
та регіональних студій, відповідає сучасним вимогам щодо підготовки 
фахівців рівня магістр за зазначеною спеціальністю.

У програмі присутні як фундаментальні дисципліни, так і дисципліни, 
що відображають тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин і 
дипломатії, у тому числі -  авіаційно-космічного спрямування, зокрема 
космічної дипломатії (дисципліна «Космічна дипломатія»).

На особливу увагу заслуговують й ті дисципліни, що формують 
компетенції щодо організації й проведення галузевих прикладних 
досліджень. Саме тому, враховуючи сучасні тенденції у цьому освітньому 
керунку, пропонуємо включити до програми вивчення всесвітньо відомі 
програмні пакети такі, як 8іагі5Пса, МаїЬЬаЬ, для моделювання і 
прогнозування ситуацій в міжнародних відносинах. З цією метою, 
пропонуємо у результатах навчання, набутих компетентностях і, відповідно, 
у робочих планах навчальних дисциплін «Методологія прикладних 
досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій» використання сучасних програмних пакетів, які 
забезпечать кращі показники навчання студентів і їх здатність створювати 
якісний прогнозний продукт.
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У характеристиках освітньо-професійної програми детально прописані 
зміст предметної області, яка вивчається, та програмні компетенції фахівця, 
які навчаються за освітньою програмою. Саме тому, рецензована освітньо- 
професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія» відповідає сучасним 
світовим вимогам у підготовці фахівців із означеної спеціальності.

Рецензент

Президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень 
«Борисфен Інтел, доктор військових наук, заслужений юрист України,
генерал-лейтенант запасу
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