
ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень

Ступінь,  що
присуджують

магістр

Назва галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
Назва спеціальності 055 –  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні

студії
Форма навчання Денна форма навчання

Заочна форма навчання
Кваліфікація  освітня,
що присвоюється

Магістр з міжнародних відносин. 

Кваліфікація(-ї)
професійна(-і)
(тільки  для
регульованих
професій)

−

Кваліфікація в дипломі Магістр з міжнародних відносин.
Перекладач з іноземної мови 

Опис  предметної
області

Об’єкти  вивчення —  міжнародні  відносини,  транскордонні  та
транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні
організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони
у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях,
міжнародна  безпека  та  конфлікти,  методології  та  методи
міжнародно-політичних досліджень.

Цілі навчання – здобуття поглиблених знань із теорії та практики
міжнародних  відносин,  зовнішньої  політики,  світової  політики,
міжнародної  безпеки та  конфліктології,  міжнародних комунікацій,
розвитку  міжнародних  регіонів;  отримання  кваліфікації  для
комплексного аналізу та  прогнозування  міжнародних  відносин та
зовнішньої  політики  держав,  а  також  для  ефективної  роботи  в
сферах  зовнішньої  політики  та  міжнародного  співробітництва,  у
міжнародних  організаціях,  освітніх  та  науково-дослідницьких
інституціях.

Теоретичний  зміст  предметної  області –  поглиблені  знання
сутності міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних
конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії
міжнародних  відносин,  комплексні  знання  про  країни  та  регіони,
міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір. 

Методи,  методики  та  технології –  збирати  та  аналізувати
інформацію  у  сфері  міжнародних  відносин,  зовнішньої  політики,
міжнародної  безпеки,  міжнародних  комунікацій;  визначати  та
прогнозувати  напрями  розвитку  міжнародних  відносин  у
різноманітних сферах; професійно використовувати іноземні мови у
фаховій  діяльності;  здійснювати  наукові  дослідження  проблем



міжнародних відносин.
Академічні  права
випускників

У разі  успішного завершення навчання, магістр може продовжити
освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

Працевлаштування
випускників  (для
регульованих  професій
- обов’язково)

Особа, яка отримала ступінь магістра, може здійснювати професійну
діяльність  в  сфері  зовнішньої  політики,  міжнародного
співробітництва  та  міжнародних  відносин,  обіймати  первинні
посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів,
в  міжнародних  організаціях,  у  комерційних  та  недержавних
структурах,  здійснювати  педагогічну  та  науково-дослідницьку
діяльність.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС

Обсяг  освітньо-професійної  програми  –  90-120  кредитів  ЄКТС,  освітньо-наукової  –  120
кредитів ЄКТС
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та
спеціальних  (фахових)  компетентностей  за  спеціальністю,  визначених  стандартом  вищої
освіти.
Мінімум  10  %  обсягу  освітньої  програми  має  бути  спрямовано  на  забезпечення
компетентностей та результатів навчання з володіння іноземними мовами на професійному
рівні,  здатність  виконувати  усний  та  письмовий  переклад.  Кваліфікація  перекладача
присвоюється за наявності попередньої кваліфікації з іноземної мови. 



IV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і
проблеми  під  час  професійної  діяльності  у  галузі  міжнародних
відносин,  зовнішньої  політики,  міжнародних  комунікацій  та
регіональних  студій,  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає
проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та
характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності.
3 Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними  знаннями  та

застосовувати їх у практичній діяльності.
4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно,

так і письмово.
5 Здатність до пошуку, оброблення та  аналізу інформації  з  різних

джерел,  зокрема  завдяки  використанню  інформаційних  і
комунікаційних технологій.

6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
7 Уміння  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати
та обґрунтовувати прийняті рішення.

8 Здатність працювати як автономно, так і у команді.
9 Здатність  генерувати  нові  ідеї,  виявляти  ініціативу  та

підприємливість. 
10 Здатність  до  адаптації  та  дії  в  новій  ситуації,  зокрема  в

міжнародному контексті.
11 Навички  міжособистісної  взаємодії,  цінування  та  повага

різноманітності  та  багатокультурності,  здатність  спілкуватися  з
представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (з
експертами з інших галузей знань/видів діяльності)

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності

1 Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин,  типи та  види міжнародних акторів,   сучасні
тенденції розвитку світової політики.
2 Розуміння  сутності  процесів  глобалізації  та  їх  впливу  на
міжнародні відносини.
3 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у
різних  контекстах,  зокрема  політичному,  безпековому,  правовому,
економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
4 Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження
міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній,
юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.
5 Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики
держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої
політики,  принципи  організації  системи  зовнішньої  політики  та
функціонування інститутів зовнішньої політики.
6 Здатність  самостійно  організовувати  та  здійснювати  наукові
дослідження  проблем  міжнародних  відносин,  визначати  наукові
проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну



апробацію.
7 Здатність  провадити  прикладні  аналітичні  розробки  проблем
міжнародних  відносин  та  світової  політики,   професійно  готувати
аналітичні матеріали та довідки.
8 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.
9 Поглиблені  знання  про  організацію  та  функціонування
Європейського  Союзу,  розуміння  сучасних  європейських
інтеграційних процесів та місця в них України.
10  Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних
глобальних,  регіональних  та  локальних  процесів,  та  місця  в  них
України.
11 Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у
сфері  міжнародних  відносин,  міжнародної  та  національної  безпеки,
зовнішньої політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних
конфліктів).
12 Володіння  іноземними  мовами  на  професійному  рівні,
виконання  усного  та  письмового  перекладу  з  фахової  тематики
міжнародних відносин.



V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання

Поняття  результатів
навчання

Результати формулювання  того,  що,  як  очікується,  повинен
знати, розуміти,  бути здатним продемонструвати студент після
завершення навчання.
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей,  набутих  особою  у  процесі  навчання  за
певною  освітньо-професійною,  освітньо-науковою  програмою,
які  можна  ідентифікувати,  кількісно  оцінити  та  виміряти
(Закон України «Про вищу освіту»).

Знання 1 Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі
навчання,  щодо  природи,  джерел  та  напрямів  еволюції
міжнародних  відносин,  міжнародної  політики,  зовнішньої
політики  держав,  стану  теоретичних  досліджень  міжнародних
відносин та світової політики.
2 Демонструвати розуміння сутності процесів  глобалізації
та аналізувати їх плив на міжнародні відносини
3 Демонструвати знання наукових підходів, методологій та
методик  дослідження  проблем  міжнародних  відносин  та
зовнішньої політики.
4 Демонструвати поглиблені  знання проблем міжнародної
та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих
конфліктів,  підходів,  способів  та  механізмів  забезпечення
безпеки  у  міжнародному  просторі  та  у  зовнішній  політиці
держав.
5 Демонструвати  знання  про  природу  міжнародних
комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів
у глобальному, регіональному та локальному контекстах.

Уміння 1. Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації
про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої
політики держав.
2.  Визначати  та  прогнозувати  політичні,  дипломатичні,
безпекові,  суспільні  й  інші  ризики  у  сфері  міжнародних
відносин та глобального розвитку.
3. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні
проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких
проблем.
4. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем
міжнародних  відносин  із  використанням  наукових  теорій  та
концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.
5. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

Застосування знань 1. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан
міжнародних відносин та світової політики.
2. Оцінювати  міжнародні події, процеси в сфері міжнародного
співробітництва  та  міжнародної  безпеки,  стан  взаємодії  та
конфлікту в міжнародних системах.
3. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних
до міжнародного співробітництва сферах.
4.  Проводити  підготовку,  розробку  та  реалізацію  проектів
прикладних  досліджень  міжнародних  відносин,  зовнішньої  та
світової політики. 



5.  Організовувати  та  здійснювати  індивідуальні  та  групові
дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої
та  світової  політики,  регіонознавства  та  міжнародних
комунікацій.
6. 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.

Комунікація 1.  Взаємодіяти  з  фахівцями  інших  галузей  при  розробці  та
реалізації  прикладних  та  наукових  проектів  в  сфері
міжнародного співробітництва та дипломатії.
2.  Організовувати  та  вести  професійні  дискусії  у  сфері
міжнародних відносин та зовнішньої політики.
3.  Брати  участь  у  фахових  дискусіях  із  проблем міжнародних
відносин,  зовнішньої  політики  та  міжнародних  комунікацій,
поважати опонентів і їхню точки зору.
4.  Доносити до фахівців та  широкого загалу інформацію, ідеї,
проблеми,  рішення  та  власний  досвід  з  актуальних  питань
міжнародних відносин.

Автономія і
відповідальність

1.  Професійно  відстоювати  інтереси  України  у  різних  сферах
міжнародних відносин 
2. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності.
3.  Оцінювати  результати  власної  роботи  і  відповідати   за
особистий  професійний розвиток.
4. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за
командну роботу.



VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації
здобувачів вищої освіти

Атестація  -  встановлення відповідності засвоєних здобувачами
вищої  освіти  рівня  та  обсягу  знань,  умінь,  інших
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація може здійснюватися у формі:
- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;
- та/або атестаційного екзамену (екзаменів);
-  та/або  єдиного  (комплексного)  державного  кваліфікаційного
іспиту за спеціальністю та у порядку, визначеному КМУ.
Атестація  осіб,  які  навчаються  у  ВНЗ,  проводиться  на  основі
аналізу  успішності  навчання,  оцінювання  якості  розв'язання
завдань діяльності та рівня сформованості здібностей розв'язувати
практичні завдання. 

Вимоги  до  заключної
кваліфікаційної роботи 
(за наявності)

ВНЗ на підставі захисту магістерської роботи визначають рівень
теоретичної  підготовки  випускника,  його  готовність  до
самостійної  роботи  за  фахом  і  приймають  рішення  про
присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.
Для  оприлюднення,  публічного  ознайомлення  зі  змістом
кваліфікаційної магістерської роботи та запобігання академічного
плагіату  мають  бути  розміщені  на  web-ресурсах  ВНЗ  або
відповідного структурного підрозділу. 
Кваліфікаційна  магістерська  робота  допускається  до  захисту
перед  атестаційною  кваліфікаційною  комісією  за  умови,  якщо
рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який
офіційно затверджений ВНЗ.

Вимоги до 
атестаційного/єдиного  
державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 
(за наявності)

ВНЗ  самостійно  розробляє   та  затверджує  вимоги  до
атестаційного/єдиного  державного  кваліфікаційного  екзамену
(екзаменів) за наявності. 

Атестація  осіб,  які  здобувають  ступінь  магістра,
здійснюється  екзаменаційною  комісією,  до  складу  якої  можуть
включатись роботодавці та їх об’єднання. Атестація здійснюється
відкрито та гласно. 

Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації) 
(за наявності)

Захист відбувається відкрито і гласно



VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості
освітньої  діяльності  та  якості  вищої  освіти  (система  внутрішнього  забезпечення  якості),  яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)  щорічне  оцінювання  здобувачів  вищої  освіти,  науково-педагогічних  і  педагогічних

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань
на офіційному веб-сайті  вищого навчального закладу, на  інформаційних стендах та  в  будь-який
інший спосіб;

4)  забезпечення  підвищення  кваліфікації  педагогічних,  наукових  і  науково-педагогічних
працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації  освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного  управління  освітнім
процесом;

7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені  вищої  освіти  та
кваліфікації;

8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення  академічного  плагіату  у
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система  забезпечення  вищим  навчальним  закладом якості  освітньої  діяльності  та  якості

вищої  освіти  (система  внутрішнього  забезпечення  якості)  за  поданням  ВНЗ  оцінюється
Національним  агентством  із  забезпечення  якості  вищої  освіти  або  акредитованими  ним
незалежними  установами  оцінювання  та  забезпечення  якості  вищої  освіти  на  предмет  її
відповідності  вимогам  до  системи  забезпечення  якості  вищої  освіти,  що  затверджуються
Національним  агентством  із  забезпечення  якості  вищої  освіти,  та  міжнародним  стандартам  та
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) - Немає



IX– ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1 Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2 Національний  глосарій  2014  -

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf. 
3 Перелік галузей знань і спеціальностей - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п.
4 Національна рамка кваліфікацій (НРК) -  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п.
5 ESG  -  http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
6 Національний  глосарій  2014  -

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf  
7 Рашкевич  Ю.М.  Болонський  процес  та  нова  парадигма  вищої  освіти  –

https://www.google.com.ua/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrwJKf
majJAhULmHIKHedGCUgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.org.ua
%2F2014-05-30-14-56-19%2Fprezentatsii%2Fcategory%2F3-materialy-natsionalnoi-
komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
%3Fdownload%3D82%3Abolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-
rashkevych&usg=AFQjCNEWP0geaUDk_rrOXx9ZtEPTA-
5afg&sig2=F5NXM670KWAXiHPgdqwjlw&bvm=bv.108194040,d.bGQ або
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.

8 Розроблення  освітніх  програм:  методичні  рекомендації  -
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-
office.pdf  

9 Розвиток  системи  забезпечення  якості  вищої  освіти  в  Україні:  інформаційно-
аналітичний  огляд  -
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf  

10 ISCED  (МСКО)  2011  -  http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-
en.pdf.

11 ISCED-F (МСКО-Г) 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-
of-education-training-2013.pdf.

12 TUNING (для ознайомлення зі  спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами  стандартів  http://core-project.eu/documents/Tuning%20G
%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf  

13 TUNING (для ознайомлення зі  спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/.

14 Національний  класифікатор  України:  "Класифікатор  професій"
ДК 003:2010 // Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010.

15 Постанова КМУ Про затвердження Національної рамки кваліфікацій  № 1341 від
23 листопада 2011 р - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  

16 Національний  глосарій  2014  -
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf. 

17 Розвиток  системи  забезпечення  якості  вищої  освіти  в  Україні:  інформаційно-
аналітичний  огляд  -
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf  
.
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file:///C:%5CDOCUME~1%5C9335~1%5CLOCALS~1%5CDownloads%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CDownloads%5CBolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrwJKfmajJAhULmHIKHedGCUgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.org.ua%2F2014-05-30-14-56-19%2Fprezentatsii%2Fcategory%2F3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html%3Fdownload%3D82%3Abolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&usg=AFQjCNEWP0geaUDk_rrOXx9ZtEPTA-5afg&sig2=F5NXM670KWAXiHPgdqwjlw&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrwJKfmajJAhULmHIKHedGCUgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.org.ua%2F2014-05-30-14-56-19%2Fprezentatsii%2Fcategory%2F3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html%3Fdownload%3D82%3Abolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&usg=AFQjCNEWP0geaUDk_rrOXx9ZtEPTA-5afg&sig2=F5NXM670KWAXiHPgdqwjlw&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrwJKfmajJAhULmHIKHedGCUgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.org.ua%2F2014-05-30-14-56-19%2Fprezentatsii%2Fcategory%2F3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html%3Fdownload%3D82%3Abolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych&usg=AFQjCNEWP0geaUDk_rrOXx9ZtEPTA-5afg&sig2=F5NXM670KWAXiHPgdqwjlw&bvm=bv.108194040,d.bGQ
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
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http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf


Пояснювальна записка

Даний  Стандарт  вищої  освіти  визначає  сукупність  вимог  до  змісту  та
результатів  освітньої  діяльності  вищих навчальних закладів  і  наукових установ  за
першим рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти базуються на
компетентісному  підході  і  поділяють  філософію  визначення  вимог  до  фахівця,
закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської
Комісії  «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational  Structures in
Europe, TUNING).

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
 обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої

освіти;
 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  сформульований  у

термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).
 Вищий навчальний заклад або наукова установа на підставі освітньої програми

(ОП) за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає:
 перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;
 послідовність вивчення дисциплін;
 форми проведення навчальних занять та їх обсяг;
 графік навчального процесу;
 форми поточного і підсумкового контролю. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік
складається  робочий  навчальний  план,  що  затверджується  керівником  вищого
навчального закладу або наукової установи.

Вищий  навчальний  заклад  або  наукова  установа  у  межах  ліцензованої
спеціальності може запроваджувати спеціалізації.



Матриця відповідності 
визначених Стандартами компетентностей дескрипторам НРК.

 Інтегральна  компетентність  спеціальності:  Здатність  розв’язувати
комплексні  теоретичні  та  практичні  задачі  і  проблеми  під  час  професійної
діяльності у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних
комунікацій  та  регіональних  студій,  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає
проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та  характеризується
невизначеністю умов та вимог.

Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за

НРК
Знання Уміння Комунікація

Автономія та
відповідальність

Загальні компетентності
1 Здатність  до  абстрактного

мислення, аналізу та синтезу.
х х

2 Знання та розуміння предметної
області  та  розуміння
професійної діяльності

х х х

3 Здатність вчитися і оволодівати
сучасними  знаннями  та
застосовувати  їх  у  практичній
діяльності

х х

4 Здатність  спілкуватися
державною  та  іноземними
мовами як усно, так і письмово.

х х

5 Здатність  до  пошуку,
оброблення  та  аналізу
інформації  з  різних  джерел,
зокрема  завдяки  використанню
інформаційних  і
комунікаційних технологій.

х х

6 Вміння  виявляти,  ставити  та
вирішувати проблеми.

х х

7 Уміння  аргументувати  вибір
шляхів  вирішення  завдань
професійного  характеру,
критично  оцінювати  отримані
результати  та  обґрунтовувати
прийняті рішення.

х х х

8 Здатність  працювати  як
автономно, так і у команді.

х

9 Здатність  генерувати  нові  ідеї,
виявляти  ініціативу  та
підприємливість

х х

10 Здатність  до  адаптації  та  дії  в
новій  ситуації,  зокрема  в
міжнародному контексті.

х х



11 Навички  міжособистісної
взаємодії,  цінування  та  повага
різноманітності  та
багатокультурності,  здатність
спілкуватися  з  представниками
інших  професійних  груп
різного  рівня  (з  експертами  з
інших  галузей  знань/видів
діяльності)

х х

Спеціальні (фахові) компетентності
1 Поглиблені знання про природу,

динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, типи та
види  міжнародних  акторів,
сучасні  тенденції  розвитку
світової політики.

х х

2 Розуміння  сутності  процесів
глобалізації  та  їх  впливу  на
міжнародні відносини.

х х

3 Здатність  аналізувати  та
прогнозувати  міжнародні
відносини у різних контекстах,
зокрема  політичному,
безпековому,  правовому,
економічному,  суспільному,
культурному  та
інформаційному.

х х

4 Поглибленні  знання  про
теоретичні  та  прикладні
дослідження  міжнародних
відносин  і  світової  політики  у
політичній,  економічній,
юридичній  науках,  у
міждисциплінарних
дослідженнях.

х х

5 Поглиблені знання про природу
та джерела зовнішньої політики
держави, еволюцію підходів до
формування  та  здійснення
зовнішньої політики, принципи
організації  системи  зовнішньої
політики  та  функціонування
інститутів зовнішньої політики.

х х х

6 Здатність  самостійно
організовувати  та  здійснювати
наукові  дослідження  проблем
міжнародних  відносин,
визначати  наукові  проблеми,
готувати  наукові  тексти  та
доповіді,  здійснювати  їх
публічну апробацію.

х х х х

7 Здатність  провадити  прикладні х х



аналітичні  розробки  проблем
міжнародних  відносин  та
світової  політики,   професійно
готувати  аналітичні  матеріали
та довідки.

8 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.

х х х

9 Поглиблені  знання  про
організацію та функціонування
Європейського  Союзу,
розуміння  сучасних
європейських  інтеграційних
процесів та місця в них України

х х

10 Розуміння  особливостей
розвитку  країн  та  регіонів,
сучасних  глобальних,
регіональних  та  локальних
процесів,  та  місця  в  них
України.

х х

11 Здатність виробляти підходи до
розв’язання проблем і завдань у
сфері  міжнародних  відносин,
міжнародної  та  національної
безпеки,  зовнішньої  політики
(зокрема,  міжнародних  та
внутрішньодержавних
конфліктів).

х х

12 Володіння  іноземними  мовами
на  професійному  рівні,
виконання  усного  та
письмового перекладу з фахової
тематики  міжнародних
відносин.

х х

.



Таблиця 2. 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.

Програмні результати навчання

Компетентності
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0
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-1

1
С

К
-1
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Знання
1 Демонструвати  фундаментальні  знання,  набуті  у  процесі  навчання,

щодо  природи,  джерел та  напрямів еволюції  міжнародних відносин,
міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних
досліджень міжнародних відносин та світової політики.

х х х х х

2 Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати
їх плив на міжнародні відносини

х х х х х х х х

3 Демонструвати  знання  наукових  підходів,  методологій  та  методик
дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

х х х х х

4 Демонструвати  поглиблені  знання  проблем  міжнародної  та
національної  безпеки,  міжнародних  та  інтернаціоналізованих
конфліктів,  підходів,  способів  та  механізмів  забезпечення  безпеки  у
міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.

х х х х х х х х

5 Демонструвати  знання  про  природу  міжнародних  комунікацій,
проблеми  розвитку держав  та  міжнародних  регіонів  у  глобальному,
регіональному та локальному контекстах.

х х х х х х

Уміння
1 Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан

міжнародних  відносин,  світової  політики  та  зовнішньої  політики
держав.

х х х х х х х х х х

2 Визначати  та  прогнозувати  політичні,  дипломатичні,  безпекові,
суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального
розвитку.

х х х х х х х х х х х х

3 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми
та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.

х х х х х х х х х х х х



4 Організовувати  та  проводити  самостійні  дослідження  проблем
міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій,
наукових методів та міждисциплінарних підходів.

х х х х х х х х х

5 Володіти іноземними мовами на професійному рівні. х х х х х х х х
Застосування знань
1 Готувати  аналітичні  довідки,  звіти  та  інші  документи  про  стан

міжнародних відносин та світової політики.
х х х х х х х х х х х х х

2 Оцінювати   міжнародні  події,  процеси  в  сфері  міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в
міжнародних системах.

х х х х х х х х х х х

3 Здійснювати  діяльність  у  дипломатичній  та  інших  суміжних  до
міжнародного співробітництва сферах.

х х х х х х х х х х

4 Проводити  підготовку, розробку та  реалізацію  проектів  прикладних
досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.

х х х х х х х х х х

5 Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі
проекти  в  сфері  міжнародних  відносин,  зовнішньої  та  світової
політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.

х х х х х х х х х х х

6 Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну
мову,  зокрема,  з  фахової  тематики  міжнародного  співробітництва,
зовнішньої  та  світової  політики,  міжнародних  комунікацій,  дво  та
багатостосторонніх міжнародних проектів.

х х х х х х х х

Комунікація
1 Взаємодіяти  з  фахівцями  інших  галузей  при  розробці  та  реалізації

прикладних  та  наукових  проектів  в  сфері  міжнародного
співробітництва та дипломатії.

х х х х х х х х х

2 Організовувати  та  вести  професійні  дискусії  у  сфері  міжнародних
відносин та зовнішньої політики.

х х х х х х х х

3 Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин,
зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів
і їхню точки зору.

х х х х х х х х

4 Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми,
рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

х х х х х х х х х х

Автономія і відповідальність
1 Професійно  відстоювати  інтереси  України  у  різних  сферах

міжнародних відносин 
х х х х х х х

2 Демонструвати здатність  до  подальшого навчання з  високим рівнем х х х х х



автономності.
3 Оцінювати  результати  власної  роботи  і  відповідати   за   особистий

професійний розвиток.
х х х х х

4 Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за командну
роботу.

х х х х х



ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС)

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми.

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій
 автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання,

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
 знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою

його  усвідомленої,  цілеспрямованої  діяльності.  Знання  поділяються  на
емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);

 комунікація –  взаємозв’язок  суб’єктів  з  метою  передавання  інформації,
узгодження дій, спільної діяльності;

 уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання
задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та
практичні  (на  основі  майстерності  з  використанням  методів,  матеріалів,
інструкцій та інструментів).

Європейська  кредитна  трансферно-накопичувальна  система  (ЄКТС)  –
система трансферу і  накопичення кредитів,  що використовується в Європейському
просторі  вищої  освіти  з  метою надання,  визнання,  підтвердження  кваліфікацій  та
освітніх  компонентів  і  сприяє  академічній  мобільності  здобувачів  вищої  освіти.
Система  ґрунтується  на  визначенні  навчального  навантаження  здобувача  вищої
освіти,  необхідного  для  досягнення  визначених  результатів  навчання,  та
обліковується у кредитах ЄКТС.

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і  визнання,  який отримано,
коли  уповноважена  установа  (компетентний  орган)  встановила,  що  особа  досягла
компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами.

 Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується вищими навчальними
закладами на підставі виконання вимог Стандартів вищої освіти.

 Кваліфікація  професійна  –  кваліфікація,  які  присуджується  на  підставі
виконання  вимог  професійних  стандартів,  що  діють  у  сфері  праці,  і
відображають здатність особи виконувати завдання і  обов’язки певного виду
професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або
спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами.

Кваліфікаційна  робота —  це  вид  підсумкової  атестації,  що  може
передбачатись  на  завершальному  етапі  здобуття  певного  рівня  вищої  освіти  для
встановлення  відповідності  набутих  здобувачами  результатів  навчання
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи



включають  (не  обмежуючись  зазначеним):  дипломну  роботу,  дисертаційне
дослідження,  публічну  демонстрацію  (захист),  сукупність  наукових  статей,
комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.

Кваліфікаційний  рівень –  структурна  одиниця  Національної  рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими
для кваліфікацій даного рівня.

Компетентність – динамічна  комбінація  знань,  вмінь  і  практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і  громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та
подальшу  навчальну  діяльність  і  є  результатом  навчання  на  певному  рівні  вищої
освіти.

 Інтегральна  компетентність  – узагальнений  опис  кваліфікаційного  рівня,
який  виражає  основні  компетентністні  характеристики  рівня  щодо  навчання
та/або професійної діяльності.

 Загальні компетентності – універсальні компетентності,  що не залежать від
предметної   області,  але  важливі  для  успішної  подальшої  професійної  та
соціальної  діяльності  здобувача  в  різних  галузях  та  для  його  особистісного
розвитку. 

 Спеціальні  (фахові,  предметні)  компетентності  – компетентності,  що
залежать  від  предметної  області,  та  є  важливими  для  успішної  професійної
діяльності за певною спеціальністю. 

Кредит  Європейської  кредитної  трансферно-накопичувальної  системи
(далі  –  кредит  ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу  навчального навантаження
здобувача  вищої  освіти,  необхідного  для  досягнення  визначених  (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження
одного  навчального  року  за  денною  формою  навчання  становить,  як  правило,  60
кредитів ЄКТС.

Національна  рамка  кваліфікацій  – це  системний  і  структурований  за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

Освітня  (освітньо-професійна  чи  освітньо-наукова)  програма  – система
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що
визначає  вимоги  до  рівня  освіти  осіб,  які  можуть  розпочати  навчання  за  цією
програмою,  перелік  навчальних  дисциплін  і  логічну  послідовність  їх  вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати  навчання  (компетентності),  якими  повинен  оволодіти  здобувач
відповідного ступеня вищої освіти.

Регульована  професія –  професія  (вид  професійної  діяльності),  допуск  до
якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом



або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством.

Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей,  набутих  особою  у  процесі  навчання  за  певною  освітньо-
професійною,  освітньо-науковою  програмою,  які  можна  ідентифікувати,  кількісно
оцінити та виміряти.

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається законодавством або
вищим  навчальним  закладом,  або  науковою  установою  та  передбачає  профільну
спеціалізовану  освітньо-професійну  чи  освітньо-наукову  програму  підготовки
здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Спеціальність  – складова  галузі  знань,  за  якою  здійснюється  професійна
підготовка.

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших
компетентностей,  що відображає її  компетентність відповідно до стандартів вищої
освіти.


