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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 з міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій 

Професійна кваліфікація:  оглядач політичний, 

перекладач (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 Восьмий кваліфікаційний рівень НРК України 

1.8. Передумови Наявність ступеня бакалавра 

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/oop/ 

Розділ 2. Ціль освітньо-професійної програми 

2.1. 

Здобуття поглиблених знань 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. 

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 
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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) 

Загальна вища освіта в галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» з поглибленою 

спеціальною підготовкою  у сфері  зовнішньої 

політики та дипломатії 

 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня 

політика, дипломатична служба, міжнародна 

безпека, дипломатичний протокол 

3.4. 

Особливості освітньо-професійної 

програми 

 

Освітньо-професійна програма передбачає 
надання ґрунтовних комплексних знань щодо 
міжнародного інформаційного простору та 
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 Випускники підготовлені до роботи за 
національним класифікатором України:  
2451.2 Оглядач політичний 
2444.2 Перекладач 
2421.1. Молодший науковий співробітник 
(зовнішня політика) 

4.2. 

Подальше навчання 

 

Мають право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти – 

доктора філософії. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

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 
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5.2. 

Оцінювання Модульні контрольні роботи,  курсові роботи, 

диференційовані заліки, письмові екзамени, 

комплексні кваліфікаційні екзамени, захист 

кваліфікаційної магістерської роботи 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1. 

Інтегральна 

компетентність(ІК) 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та 

практичні аналітичні задачі і проблеми під час 

професійної діяльності у галузі міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

інформаційної інформаційно-аналітичної 

діяльності, міжнародних комунікацій або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов та 

вимог. 

6.2. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 ЗК 1. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною та 

іноземними мовами як усно, так і письмово.. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями та застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, зокрема 

завдяки використанню інформаційних і 

комунікаційних технологій  

ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 7. Уміння аргументувати вибір шляхів 

вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у 

команді. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, зокрема в міжнародному контексті 

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії, 

цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності, здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 
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знань/видів діяльності) 

6.3. 

Фахові компетентності (ФК) ФК 1.  Поглибленні знання про теоретичні та 

прикладні дослідження міжнародних відносин і 

світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях. 

ФК 2.  Здатність виробляти підходи до 

розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та 

національної безпеки, зовнішньої політики 

(зокрема, міжнародних та 

внутрішньодержавних конфліктів). 

ФК 3.  Володіння іноземними мовами на 

професійному рівні, виконання усного та 

письмового перекладу з фахової тематики 

міжнародних відносин 

ФК 4. Здатність організовувати та проводити 

міжнародні зустрічі та переговори, працювати в 

рамках міжнародних конференцій, організацій, 

інших форм практичного міжнародного 

співробітництва, працювати з дипломатичними 

та міжнародними документами. 

ФК 5.  Здатність аналізувати та прогнозувати 

міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

Розділ 7. Програмні результати навчання 

7.1. 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати розуміння сутності 

процесів глобалізації та аналізувати їх плив на 

міжнародні відносини 

ПРН 2. Збирати, обробляти та аналізувати 

значний обсяг інформації про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав. 

ПРН 3. Оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем. 

ПРН 4. Демонструвати поглиблені знання 

проблем міжнародної та національної безпеки, 

міжнародних та інтернаціоналізованих 

конфліктів, підходів, способів та механізмів 
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забезпечення безпеки у міжнародному просторі 

та у зовнішній політиці держав. 

ПРН 5. Проводити підготовку, розробку та 

реалізацію проектів прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики. 

ПРН 6. Володіти іноземними мовами на 

професійному рівні. 

ПРН 7. Виконувати професійний усний та 

письмовий переклад з/на іноземну мову, 

зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої та світової 

політики, міжнародних комунікацій, дво- та 

багатосторонніх міжнародних проектів 

ПРН 8. Організовувати та вести професійні 

дискусії у сфері міжнародних відносин та 

зовнішньої політики 

ПРН 9. Брати участь у фахових дискусіях із 

проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, 

поважати опонентів і їхню точки зору 

ПРН 10. Професійно відстоювати інтереси 

України у різних сферах міжнародних відносин 

ПРН 11. Оцінювати результати власної роботи і 

відповідати  за  особистий  професійний 

розвиток. 

ПРН 12. Самостійно приймати рішення, бути 

лідером, відповідати за командну роботу 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. 

Кадрове забезпечення До реалізації програми залучається  не менше 

60% науково-педагогічних працівників з 

науковим ступенем та/або вченим знанням та 

експерти галузі  

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 
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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. 
Космічна дипломатія 

 

3.5 екзамен І семестр 

ОК2. 

Методологія наукових досліджень в сфері 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій 

4 екзамен ІІ семестр 

ОКЗ. 

Міжнародні системи та глобальний розвиток 3.5 Диференційо-

ваний залік 

ІІ семестр 

ОК4. 
Аналіз соціальних систем 5 екзамен ІІ семестр 

ОК5. 

Практикум перекладу 8 Диференційо-

ваний залік, 

екзамен 

І,ІІ семестр 

ОК6. 
Зовнішня політик країн Західної Європи 5,5 екзамен І семестр 

ОК7. 

Зовнішня політика країн Балто-Чорноморського 

регіону 

4.5 екзамен ІІ семестр 

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+К1 

9.3. 
Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Можливість навчання іноземних студентів 
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ОК8. 

Актуальні проблеми зовнішньої політики США (у 

т.ч.курсова робота) 

5 Курсова 

робота, 

екзамен 

І семестр 

ОК9. 

Переддипломна практика 12 Диференційо-

ваний залік 

ІІІ семестр 

ОК10. 
Кваліфікаційний екзамен з фахового перекладу 1.5 екзамен ІІІ семестр 

ОК11. 
Кваліфікаційний екзамен 1.5 екзамен ІІІ семестр 

ОК12. Кваліфікаційна магістерська робота 12   

Загальний обсяг обов'язкових компонент:       66.0 

Вибіркові компоненти  

ВК1 
Дисципліна 1    

ВК2 
Дисципліна 2    

… 
…    

ВКn 
Дисципліна n*    

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, які в свою чергу щороку 

оновлюються та затверджуються рішенням Ради з якості Національного авіаційного 

університету. Методика формування переліків 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. 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

І семестр ІІ семестр ІІІ семестр 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

   

 

   

   

 

 

  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, 

кваліфікаційного екзамену з фахового перекладу та 

публічного захисту кваліфікаційної магістерської 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) (за 

наявності) 

Під час кваліфікаційного екзамену студенти повинні 

продемонструвати результати навчання відповідно до  

освітньої програми. 

Вимоги до кваліфікаційної 

магістерської роботи (за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

задачі або проблеми у сфері міжнародних відносин, що 

потребує здійснення досліджень та/або інновацій і 

ОК8 

ВК 

ОК1 

ВК 

ВК 

ВК 

ОК4 

ОК7 

ОК6 

ВК 

ВКn 

ОК5 

ОК3 

ОК2 ОК10 

ОК9 

ОК11 

ОК12 
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характеризується невизначеністю умов та вимог.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти, у репозитарії.  

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 фахового перекладу з балом не нижче 75; 

кваліфікаційний екзамен з балом не нижче 75; 

захисту кваліфікаційної магістерської роботи (за професійним спрямуванням) з балом 

не нижче 75  

присвоюється професійна кваліфікація: кваліфікації «Оглядач політичний, 

перекладач». 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Компоненти 
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ІК 

 

 

 

•  • •  • •  • • • •     
ЗК1  • •  •  • • • • • •     
ЗК2 • • •  • •  • • • • •     
ЗКЗ • •  • •  • • • • • •     
ЗК4 •  • • • •  • • • • •     
ЗК5 • • •  • • • • • • • •     
ЗК6 • •  • •  •  • • • •     
ЗК7   • •  • • • • • • •     
ЗК8 • • •  • • •  • • • •     
ЗК9 • • • • •  • • • • • •     
ЗК10 • •  • • •  • • • • •     
ФК1   • • • • • • • • • •     
ФК2 • • • •  • •  • • • •     
ФКЗ • • •  • •  • • • • •     

ФК4   • •  •  • • • • •     

ФК5 • •  • • • • • • • • •     
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вибіркові компоненти обрані з загальноуніверситетського та фахового переліків вибіркових 

дисциплін Університету мають також забезпечувати визначені програмні результати 

навчання (ПРН). Кількість вибіркових компонент визначається виходячи із загального обсягу 

вибіркових компонент (кредитів) освітньої програми.  
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ПРН1  • • • • •  • • • • •     
ПРН2 •  •  • •  • • • • •     
ПРН3 • •  • •  • • • • • •     
ПРН4 • • • • • • • • • • • •     
ПРН5 • •  • •  •  • • • •     
ПРН6  • •   • • •  • • •     
ПРН7 •  • • • • • • • • • •     
ПРН8 •  •   • • • • • • •     
ПРН9  •  • • •  • • • • •     
ПРН10 •  • •  • • • • • • •     
ПРН11 • •   •  • • • • • •     
ПРН12 • •  • • • • •  • • •     
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 (Ф 03.02 - 01) 

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 

Дата 

введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 - 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


