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ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»
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Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)
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Діє як тимчасова до введення стандарту вищої освіти України за спеціальністю 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
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ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ш ифр

документа

СМЯ НАУ  

ОНП 15.01.05-01-2022

Стор. З з 18

ПЕРЕДМОВА
Освітньо-наукова програма «Зовнішня політика», розроблена згідно з вимогами Закону 

України «Про вищу освіту» і Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 266 (із змінами).

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та дев’ятому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами).

Розроблено робочою групою освітньо-наукової програми (спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») у складі:

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
Сапсай Артем Петрович -  кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій 
ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

Ржевська Ніна Федорівна -  д. політ, наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних 
студій

Троян Сергій Станіславович -  д.і.н, професор, професор кафедри 
• міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Лобода Світлана Миколаївна -  д.п.н., професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Дерев’янко Ігор Петрович -  к.і.н., доцент, доцент кафедри 
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Рєзнікова Наталія Анатоліївна -  начальник відділу професійного 
навчання Дипломатичної академії України імені Геннадія 
Удовенка при Міністерстві закордонних справ України

✓ ---
(підпис)

Рівень документа -  36
Плановий термін між ревізіями -  1 рік
Контрольний примірник



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму «Зовнішня політика» третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини» суспільні комунікації та регіональні студій» Національного
авіаційного університету

Головною метою освітньо-наукової програми «Зовнішня політика» є 
підготовка фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин, зважаючи на 
сучасні потреби щодо реалізації зовнішньої політики України, захисту 
національних інтересів» зокрема національної безпеки, захисту прав 
українських громадян за кордоном, вирішувати проблеми, викликані 
зростанням конфліктів та геополітичного, гібридного протистояння.

Реформування нашої держави зумовлює суттєві перетворення в усіх 
сферах суспільства, особливо актуально це для освіти. Пріоритети державної 
політики орієнтують заклади вищої освіти на підготовку фахівців із високим 
інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими компеїенціями, 
високою здатністю до самореалізації і саморозвитку.

Освітньо-наукова програма «Зовнішня політика» передбачає підготовку 
фахівців, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними 
уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у 
сфері міжнародних відносин із акцентом на розвиток компетентностей, 
необхідних для педагогічно і аналітичної роботи, а також для здійснення 
ефективної зовнішньої політики. Фундаментом підготовки у сфері зовнішньої 
політики є поглиблене вивчення іноземних мов і набуття ґрунтовних знань у 
сфері сучасних міжнародних відносин. У зміст програми включено низку 
професійних дисциплін, які, на нашу думку, вдало розподілені за напрямками.

Загалом с підстави вважати, що освітньо-професійна програма третього 
освітньо-наукового рівня «Зовнішня нолііика» зі спеціальносп «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» розроблена у 
Національному авіаційному університеті г актуальною, відповідає Галузевим 
стандартам вищої освіти Уіфаїни спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
с> спільні комунікації та регіональні студії» за третім освітнім рівнем здобуття 
освітньо-наукового ступеню доктор філософії (PhD) і, як результат, буде 
здійснювати якісну підготовку фахівців.

Начальник відділу | 
професійного н авч а |8 | 
Дипломатичної акаде 
імені Геннадія Уд Наталія РЄЗНТКОВА

'JU & '
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Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної 
с. іужби Київського нафта: іьного 
університету імені Тараса Шевченка,
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ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ш ифр

документа

Стор. 4  з 18

1. Профіль освітньо-наукової 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

Доктор філософії / Doctor of Philosophy (Ph.D) 
Доктор філософії в галузі міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій

1.3 Офіційна назва
освітньо-наукової
програми

Зовнішня політика

1.4 Тип диплому та обсяг
освітньо-наукової
програми

Диплом доктора філософії, одиничний; перший 
науковий ступінь, що здобувається на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти; 4 академічних 
роки; освітня складова -  60 кредитів ЄКТС.

1.5 Акредитаційна
інституція Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

1.6 Період акредитації Підлягає акредитації вперше

1.7 Цикл / рівень Третій (освітньо-науковий) рівень
QF for ЕНЕА -  третій цикл, EQF for LLL -  8 рівень;
НРКУкраїни -8  рівень.

1.8 Передумови Наявність освітнього ступеня магістра або освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліст без обмежень доступу 
до навчання.
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 
Національного авіаційного університету», затвердженими 
Вченою радою (зокрема, за результатами процедури 
визнання іноземних документів про освіту для іноземців).

1.9 Форма навчання Інституційна з елементами дистанційної: очна, заочна

1.10 Мови викладання Українська та / або англійська

1.11 Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо-наукової 
програми

http://fmv.nau.edu.Ua/en/structure/department_ua/k
_mvirs/oop/

Розділ 2. Ціль освітньо-наукової програми

2.1 Освітньо-наукова програма доктора філософії (PhD) за спеціальністю 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спрямована 
на формування компетентностей восьмого кваліфікаційного рівня Національної

http://fmv.nau.edu.Ua/en/structure/department_ua/k


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
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Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ш ифр

документа
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рамки кваліфікацій, зокрема -  оволодіння сучасними знаннями, формуванням 
інноваційних підходів до виокремлення та вирішення наукових завдань 
міжнародно-політологічної науки, у тому числі із широким використанням 
іноземної мови, набуття вмінь щодо застосування методології наукового пізнання, 
здійснення педагогічної діяльності, а також проведення наукового дослідження, 
результати якого можуть бути використані у теоретичній та практичній діяльності і 
характеризуються науковою новизною

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної (наукової)
програми

3.1 Предметна область 
(Об’єкт діяльності, 
теоретичний зміст)

Галузь знань -  29 «Міжнародні відносини».
Спеціальність -  291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії».
О б’єктом вивчення є функціонування та розвиток 
зовнішньої політики держав, методології та методи її 
дослідження, взаємодія суб’єктів зовнішньополітичного 
розвитку та міжнародних відносин, зовнішня політика 
та національні інтереси України.
Цілі навчання: поглибити теоретичні знання та 
практичні уміння і навики у галузі зовнішньої політики 
та міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 
розвинути глибокі мовні компетентності; сформувати 
універсальні навики дослідника, достатні для 
проведення та успішного завершення наукового 
дослідження і подальшої професійно-наукової 
діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: теоретико - 
методологічні аспекти розвитку міжнародних відносин 
та зовнішньої політики держав на сучасному етапі з 
урахуванням нових світових тенденцій та безпекових 
викликів.
Методи, методики та технології: навички 
універсального дослідника, загальнонаукові та мовні 
компетентності, набуття педагогічних навичок та 
оволодіння фаховими компетентностями формуються 
шляхом використання критичного мислення, історичної 
аналогії, аналізу та синтезу, прийомів системного 
аналізу, прогнозування й моделювання в міжнародних 
відносинах, методу експертних оцінок, контент-, івент- 
та SWOT-аналізу.
Інструменти та обладнання:

MicrosoftExcel, MicrosofitAccess, MicrosoftPowerPoint,
ProjectExpert, TerrasoftCRM, Deductor тощо.

3.2 Орієнтація освітньо- 
наукової програми

Академічна (відповідно до Міжнародної стандартної 
класифікації освіти (ISCED 2013 / UNESCO)), 
міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії
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3.3 Основний фокус
освітньо-наукової
програми

Формування у здобувачів вищої освіти (аспірантів) 
високого рівня дослідницьких компетентностей: 3 
поглибленою спеціальною підготовкою у сфері 
зовнішньої політики, зокрема щодо міжнародного 
співробітництва в авіакосмічній сфері та галузевої 
дипломатії

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, 
міжнародна безпека, галузева дипломатія

3.4 Особливості освітньо- 
наукової програми

Програма спрямована на формування сучасних знань та 
проведення досліджень у галузі міжнародних відносин, 
набуття досвіду науково-педагогічної та науково- 
експертної діяльності, необхідних для науково- 
педагогічних та наукових працівників, а також керівників 
державних органів.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
4.1 Придатність до 

працевлаштування
Науково-педагогічна та наукова діяльність у закладах 
вищої освіти, наукових установах, що здійснюють 
підготовку кадрів для галузі міжнародні відносини та 
проводять наукові дослідження у цій галузі.
Діяльність в органах державної влади та в органах 
місцевого самоврядування на посадах (згідно з 
Державним класифікатором професій України):
-  Посада викладача університету та вищого навчального 

закладу (код 2310.2).
-  Посада експерта із суспільно-політичних питань (код 

2443.2).
-  Посада радника (органи державної влади) (код 2419.3).
-  Посада наукового консультанта Президента України 

(код 1229.1).
4.2 Подальше навчання Право на продовження освіти у докторантурі. Набуття 

додаткових кваліфікацій у системі неперервної освіти та в 
рамках програм міжнародної академічної мобільності.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1 Викладання та навчання 
(методи, методики, 
технології, інструменти 
та обладнання)

Викладання та навчання здійснюється на засадах 
студентоцентрованого підходу, відповідальності, 
академічної культури та доброчесності.

Підготовка здобувачів вищої освіти (аспірантів) 
передбачає синергетичне поєднання освітньої та 
наукової складових:

-освітні компоненти враховують тематику 
дисертаційних робіт та наукових інтересів аспірантів;

-графік освітнього процесу містить академічну та 
індивідуальну дослідницьку діяльність;

-форми навчання (лекції, семінарські та практичні 
заняття, фахова науково-педагогічна практика, 
індивідуальна та самостійна робота) максимально
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наближені до науково-дослідної роботи;
-проблемно-орієнтований стиль викладання, що 

базується на проблемно-орієнтованих та інтерактивних 
методах навчання, забезпечує набуття аспірантами 
компетентностей, необхідних для продукування нових 
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 
публічного управління та адміністрування.

Навчально-методичне забезпечення і консультування 
самостійної роботи може здійснюватися за допомогою 
дистанційних технологій через освітній контент Google 
Classroom та сервіс онлайн-конференцій Meet.

Тематика наукових досліджень (теми дисертацій) 
аспірантів повинна безпосередньо відповідати хоча б 
одному освітньому компонентові освітньо-наукової 
програми.

5.2 Оцінювання Система оцінювання містить поточний, проміжний і 
підсумковий контроль та базується на 
студентоцентрованому підході (залученням аспірантів до 
колегіального та самооцінювання).

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання 
роботи здобувача на контактних заняттях, оцінки наукових 
статей, виступів на наукових комунікативних заходах, 
виконання науково-дослідницьких завдань тощо.

Проміжний контроль передбачає щорічне обговорення 
виконання дисертаційного дослідження на засіданнях 
випускової кафедри, річний звіт аспіранта відповідно до 
індивідуального плану.

Підсумковий контроль за освітньою складовою 
проводиться у формі екзамену чи диференційованого 
заліку з урахуванням накопичених балів поточного 
контролю.

Підсумковий контроль за науковою складовою 
забезпечується шляхом публічного захисту дисертації.

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1 Інтегральна 
компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати комплексні завдання та 
проблеми в галузі міжнародних відносин та 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створених нових 
цілісних знань та/або професійної практики

6.2 Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність застосовувати системний науковий 
світогляд для створення досліджень на освітньому рівні 
доктора філософії.
ЗК 2. Знання представляти та обговорювати результати 
власного наукового дослідження українською та 
іноземною мовами, відповідно специфіці спеціальності, в
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усній та письмовій формі.
ЗК 3. Здатність діяти відповідно до загального культурного 
кругозору, сформованого на основі морально-етичних 
норм та позитивних соціально-орієнтованих ціннісних 
переконань.
ЗК 4. Знання та розуміння теоретичних основ та навичок 
професійної діяльності в міжнародних відносин.
ЗК 5. Здатність здійснювати соціально відповідально 
пошук, обробку та критичний аналіз інформації з різних 
цжерел.
ЗК 6. Здатність розробляти та управляти науковими 
проектами та/або складання пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень.
ЗК 7. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення 
завдань професійного характеру, критично оцінювати 
отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.

6.3 Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК)

СК 1. Здатність використовувати знання про сучасні 
теоретичні напрями, концепції та методи досліджень в 
галузі міжнародних відносин, політології та соціальних 
наук.
СК 2. Здатність до аналітичного мислення та практичних 
навичок систематизації інформації з метою обробки великих 
масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування 
міжнарод них та соціальних явищ.
СК 3. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати наукові дослідження актуальних проблем 
міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, 
готувати аналітичні матеріали та наукові доповіді, 
здійснювати їх оприлюднення.
СК 4. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 
досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній 
сферах як українською, так і іноземними мовами.
СК 5. Здатність аналізувати глобальні, регіональні та 
локальні фактори формування зовнішньої політики та 
стратегії України та інших держав.
СК 6. Здатність застосовувати інформаційні технології, 
сучасні методи моделювання та прогнозування із 
використанням новітніх прикладних пакетів і програмних 
продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 
спростування гіпотез.
СК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та 
узагальнювати результати міждисциплінарних наукових 
досліджень у сфері міжнародних відносин та світової 
політики
СК 8. Здатність до самовдосконалення у професійній
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сфері протягом життя, відповідальність за навчання 
інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та 
наукових досліджень в галузі міжнародних відносин та 
зовнішньої політики.
СК9. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи 
щодо впровадження у виробничий простір результатів 
дисертаційного дослідження.

Розділ 7. Програмні результати навчання
7.1 Програмні результати 

навчання (ПР)
ПР 1. Використовувати знання сучасних теоретичних 

напрямів, концепцій та методів проведення досліджень в 
галузі соціальних наук та політології для формулювання 
наукової проблеми, обґрунтування новизни результатів 
наукового дослідження такої проблеми, його теоретичного 
га практичного значення.

ПР 2. Здійснювати пошук, аналіз та критичне 
осмислення інформації з різних джерел, продукувати нові 
ідеї.

ПР 3. Самостійно планувати, організовувати ’ та 
здійснювати наукові дослідження актуальних проблем 
міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, 
готувати аналітичні матеріали та наукові доповіді, 
здійснювати їх оприлюднення.

ПР 4. Висувати пропозиції та обґрунтування рішень 
щодо розв’язання проблемних питань глобального 
розвитку, міжнародних відносин, міжнародної та 
національної безпеки (зокрема, міжнародних та 
внутрішньодержавних конфліктів).

ПР 5. Давати оцінку процесам глобалізації та 
здійснювати ретроспективний аналіз мегатенденцій та 
мегатрендів глобального розвитку.

ПР 6. Поєднувати теоретичні та практичні підходи для 
встановлення факторів формування та особливостей 
зовнішньої політики та стратегії України та інших держав.

ПР 7. Оперувати ключовими теоріями, концепціями і 
методами дослідження міжнародних безпекових проблем, 
управління та врегулювання міжнародних конфліктів в 
сучасному світі.

ПР 8. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження 
міжнародно-політичних процесів, володіючи належним 
рівнем загальнонаукових компетентностей, які сприяють 
формуванню цілісного наукового підходу, професійної 
етики та загального культурного кругозору.

ПР 9. Демонструвати лідерські якості, навички 
міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді 
дослідників, ефективно спілкуватися на професійному 
рівні українським та іноземними мовами, дотримуючись
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принципів наукової етики.
ПР 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням 
новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 
наукового обґрунтування та підтвердження / спростування 
гіпотез.

ПР 11. Здійснювати публічну апробацію результатів 
досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній 
сферах як українською, так і іноземними мовами.

ПР 12. Здійснювати науково-педагогічну діяльність в 
галузі міжнародних відносин, використовуючи сучасні 
освітні методи і технології та наукові дослідження.
ПР 13. Демонструвати академічну доброчесність, діяти 
відповідально та на основі етичних міркувань щодо 
достовірності отриманих наукових результатів 
ПР 14. Описувати результати наукових досліджень у 
фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних 
спеціалізованих виданнях, в тому числі, такому що 
внесено до наукометричної бази.
ПР 15. Формулювати наукову проблему з огляду на 
ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її 
наукової розробки, а також робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 
поглиблювати стан наукових досліджень в сфері 
міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1 Кадрове забезпечення 1. Наукове керівництво аспірантами здійснюється 
активними дослідниками, які мають кваліфікацію за 
відповідною спеціальністю, право на керівництво 
аспірантами та публікації з теми, що відповідає тематиці 
дисертаційних досліджень аспірантів
2. До наукового керівництва аспірантами не 
допускаються особи, які були притягнуті до 
відповідальності за порушення академічної 
доброчесності.
3. Навчальні дисципліни та інші освітні компоненти 
освітньо-наукової програми викладаються та 
забезпечуються науково-педагогічними та науковими 
працівниками, наукова діяльність яких (публікації, НДР, 
гранти, стажування тощо) відповідає змісту зазначених 
навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів, які 
ними викладаються та / або забезпечуються.
4. Представники академічної та наукової спільноти, 
зокрема міжнародної, а також роботодавці залучаються
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до організації та реалізації освітнього процесу та / або 
наукового консультування аспірантів.
Ураховуються вимоги п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності (Враховуються вимоги 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
24.03.2021 р. № 365).

8.2 Матеріально-технічне
забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 
ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості 
освітнього процесу
Для реалізації освітньої діяльності за освітньо-науковою 
програмою та здійснення наукових досліджень може 
бути залучене за необхідності (відповідно до потреб 
аспірантів та потреб реалізації освітніх компонентів) 
будь-яке обладнання та програмне забезпечення 
навчальної лабораторії міжнародних відносин, 
інформації та регіональних студій; фондів Центру 
Європейського Союзу, що діє на факультеті, 
комп’ютерних класів та лінгафонних кабінетів, науково- 
технічної бібліотеки з читальними залами.

В Університеті наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура (гуртожитки, їдальня, спортивні зали та 
відкриті спортивні майданчики, тренажерні зали, 
медичний комплекс), кількість місць в гуртожитках 
відповідає вимогам.

8.3 Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін 
(конспекти лекцій, лабораторні практикуми тощо), 
репозитарій НАУ (https://er.nau.edu.ua), ресурси Науково- 
технічної бібліотеки НАУ (http://www.lib.nau.edu.ua'), 
безоплатні з локальної мережі університету доступ до 
повнотекстових ресурсів видавництва Springer, а також 
повнофункціональний доступ до наукометричних баз 
даних ScopusTa Web of Science; для публікації та 
апробації результатів наукових досліджень аспірантів -  
фахові наукові журнали НАУ ('http://irnl.nau.edu.ua'), 
кафедри міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій та публікації в яких індексуються 
наукометричними базами даних Scopus та Web of Science 
(httD://ieee.nau.edu.ua).

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1 Національна кредитна 
мобільність

Відповідно до Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність у Національному авіаційному

https://er.nau.edu.ua
http://www.lib.nau.edu.ua'
http://irnl.nau.edu.ua'
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9.2 Міжнародна кредитна 
мобільність

університеті, введеного в дію наказом ректора від 
09.07.2019 р. № 336/од. Програми міжнародної 
академічної мобільності Erasmus+, Mevlana.

9.3 Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти

Реалізація освітньої та наукових складових освітньо- 
наукової програми англійською мовою для іноземців та 
осіб без громадянства (за потреби), врахування 
особливостей передумов, викладених у п. 1.8, умови 
вступу для іноземців та осіб без громадянства 
регулюються Правилами прийому до аспірантури та 
докторантури Національного авіаційного університету.
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2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонентів

Код н/д Компоненти освітньо-наукової програми Кількісті
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
Семестр

1 2 3 4 5
1.1

--------- ------------ --------------------- Обов язкові компоненти
Цикл дисциплін з оволодіння загальнонауковими 
(філософськими) компетентностями

OKI .1.1 Філософія науки та інновацій 3 Екзамен 1OKI .1.2 Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та 
соціокультурних системах

3 Екзамен 2
OKI. 1.3 Когнітивні технології прогнозування стану та 

соціокультурних систем
3 Диф. залік 2

1.2 Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок 
дослідника та викладача

OKI.2.1 Правове, економічне та інформаційне забезпечення 
наукових досліджень

6 Диф. залік 1
OKI.2.2 Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищоїшколи 3 Диф. залік 31.3 Цикл дисциплін із оволодіння глибинними знаннями зі 

спеціальності
OKI.3.1 Актуальні проблеми сучасного міжнародного політичного 

процесу
3 Диф. залік 1

OK 1.3.2 Сучасні методи прийняття зовнішньополітичних рішень 3 Екзамен 2OKI .3.3 Прогнозування в наукових дослідженнях 3 Екзамен 3OKI.3.4 Методи та засоби обробки результатів наукових 
досліджень

3 Екзамен 2

OK 1.3.5 Міжнародне науково-технічне співробітництво в 
дослідженні зовнішньо-політичних проблем 
сучасності

3 Екзамен 3

1.4 Цикл дисциплін зі здобуття мовнихкомпетентностей
OKI.4.1 Англійська мова наукового спрямування 3 Екзамен 1
OKI.4.2 \кадемічне письмо англійською мовою (English academic 

writing)
3 Диф. залік 2

1.5 IЦикл практичної підготовки
OKI.5.1 tРахова науково-педагогічна практика 6 Диф. залік 3

IДисертаційна робота Захист 8
Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 45 кредитів ЄКТС
Вибір дисциплін

ВК1 3агально університетський вибір 5 Диф. залік 4ВК2 (Оаховий вибір 5 Диф. залік 4ВКЗ 0Е>аховий вибір 5 ДисЬ. залік 4
Загальний обсяг вибіркових компонент 15 кредитів ЄКТС
Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 60 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.
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми
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4. Наукова складова
Рік підготовки Зміст наукової роботи здобувача вищої освіти 

(аспіранта)
Форма контролю

Перший рік Вибір теми дисертаційного дослідження аспіранта, 
формування індивідуального плану роботи здобувача 
вищої освіти; виконання дисертаційної роботи під 
керівництвом наукового керівника; підготовка та 
подання до друку не менше однієї публікації за темою 
дисертації та участь у науково-практичних 
конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей

Затвердження на вченій 
раді факультету 
міжнародних відносин, 
звітування двічі на рік 
про виконання 
індивідуального плану 
аспіранта

Другий рік Виконання під керівництвом наукового керівника 
дисертаційного дослідження; підготовка та подання до 
друку не менше однієї публікації за темою дисертації 
відповідно чинних вимог; участь у науково- 
практичних конференціях (семінарах) з публікацією 
тез доповідей

Звітування про хід 
виконання
індивідуального плану 
аспіранта двічі на рік

Третій рік Виконання під керівництвом наукового керівника 
дисертаційної роботи; підготовка та подання до друку 
не менше двох публікації за темою дисертації 
відповідно чинних вимог; участь у науково- 
практичних конференціях (семінарах) з публікацією тез 
доповідей

Звітування про хід 
виконання
індивідуального плану 
аспіранта двічі на рік

Четвертий рік Завершення та оформлення дисертаційної роботи, 
підведення підсумків щодо повноти висвітлення 
результатів дисертації у наукових статтях відповідно 
чинних вимог; подання документів на попередню 
експертизу дисертації; підготовка наукової доповіді 
для підсумкової атестації (захисту дисертації) 
Звітування про хід виконання індивідуального плану 
аспіранта двічі на рік.

Надання висновку про 
наукову новизну, 
теоретичне та 
практичне значення 
результатів 
дисертаційного 
дослідження

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Зовнішн 

політика» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
проводиться у формі у дисертаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразк 
про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «Доктор філософії 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій».

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку присудження ступеня докторі 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти 
наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 року № 44:

3.1. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється разовок 
спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у форм 
дисертації.

3.2. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (аб< 
консенсусним рішенням двох керівників);

3.3. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішна реалізація аспірантом йог< 
індивідуального плану виконання освітньо-наукоюї програми підготовки доктора філософії.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо- 
наукової програми

0К 1.1.1 ОК 1.1.2 0К 1.1.3 0К 1.2.1 0К 1.2.2 ОК ш 0К 1.3.2 0К 1.3.3 0К 1.3.4 ОК 1.3.5 ОК 1.4.1 ОК 1.4.2 ОК 1.5.1

ЗК01 X X X X
ЗК02 X X X X X X X
ЗКОЗ X X X X X X
ЗК04 X X X X X X X
зк:о5 X X X X
ЗК06 X X X X X
ЗК 07 X X X X X X X X X X X
СК01 X X X X X
СК02 X X X X
скоз X X X
СК04 X X X X
СК05 X X X X X X
СК06 X X X X X
СК07 X X X
СК08 X X X X X X
СК09 X X X

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої програми

О К Ш ОК 1.1.2 0К 1.1.3 0К 1.2.1 0К 1.2.2 0К 1.3.1 0К 1.3.2 0К 1.3.3 0К 1,3.4 ОК 1.3.5 ОК 1.4.1 ОК 1.4.2 ОК 1.5.1

П Р Н 0 1 X X X X

П Р Н 0 2 X X X X X X X X

П Р Н О З X X X

П Р Н 0 4 X X X X X X X X

П Р Н 0 5 X X X X X X X

П Р Н 0 6 X X X X X X

П Р Н 0 7 X X X X X X X X X

П Р Н 0 8 X X X X X

П Р Н 0 9 X X X X X X X X

П Р Н 1 0 X X X X X

П Р Н 1 1 X X X X X X X X X

П Р Н 1 2 X

П Р Ш З X X X

П Р Н 1 4 X X X X X X X

П Р Н 1 5 X X X X X X X X X



ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ш ифр

документа

С т о р .17 з  18

Перелік вибіркових компонент для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувана

Додато

Найменування Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
Семестр

ВК2
ВКЗ

Зовнішня політика держав та сучасне авіакосмічне 
співробітництво

Зовнішня політика космічних держав в системі сучасних 
міжнародних відносин

Історичні типи міжнародного порядку в сучасних 
міжнародних відносинах

Міжнародне безпекове середовище в умовах нових 
глобальних загроз

Україна в умовах нового світового порядку
5,0 Диф. залік 4



ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ш ифр

документа

Стор. 18 з 18

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
(Ф 03.02-01)

№
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, побатькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

'

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки)
Підпис 

особи, яка 
внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

змінизміненого заміненого нового анульованого



(Ф 03.02-04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор. Прізвище, ім’я, по батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

•


