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Рівень програми
а

Мета програми
Сформувати в студентах знання про основні аспекти сучасних міжнародних відносин
та зовнішньої політики окремих країн та регіонів (Європи, Америки, Азії та Африки,
Середземномор’я, України, Росії та країн СНД), основи функціонування
дипломатичних служб та установ, міжнародних організацій; виробити навички
практичної та науково-дослідної роботи; сформувати знання іноземних мов та
практичних умінь теорії та практики перекладу.
Області спеціалізації: міжнародні відносини, зовнішня політика, дипломатична та
консульська служба.

б
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Характеристика програми
Міжнародні відносини, мультидисциплінарний; галузь знань –
міжнародні відносини та дотичні – політологія, економіка,
історія, соціологія, філософія, правознавство, суспільні
комунікації, знання іноземної мови.
Міжнародні відносини – 75%; дотичні – 25%.
Акцент робиться на формуванні у студентів професійних знань з
основних сфер сучасних міжнародних відносин та оволодінні
професійними знаннями іноземних мов.
Програма спрямована на загальну підготовку формування
базових знань із соціально-поведінкових та гуманітарних наук
Орієнтація програми на набуття професійних навичок із сучасних
міжнародних відносин та професійного перекладу.

Предметна
область, напрям
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Фокус програми:
загальна/спеціаль
на
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Орієнтація
програми
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Особливості
програми

в

Особливістю програми є підсилення теоретичної підготовки з
міжнародних відносин набуттям обов’язкових практичних
навичок під час проходження практики в міжнародних та
дипломатичних структурах.
Мобільність та іноземні стажування є бажаними. Всі студенти
мають змогу брати участь у спеціальних семінарах разом зі
студентами-учасниками програми Еразмус.
Працевлаштування та продовження освіти
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Працевлаштуванн
я
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Продовження
освіти

г

Посади (за наявності диплому бакалавра): аташе; дипломатичний
агент;
дипломатичний
кур’єр;
помічник
експерта
із
зовнішньополітичних питань; помічник політичного оглядача,
спеціаліст ІІІ категорії.
Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією
галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом
бакалавра) або суміжною.
Стиль та методика навчання
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Підходи до
викладання та
навчання
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Система
оцінювання

д

Загальний стиль навчання – орієнтований. Лекційні курси
поєднуються з семінарами та виконанням самостійних та
індивідуальних науково-дослідних завдань. Під час навчання крім
лекційно-семінарської системи використовуються такі методи
навчання, як ділова гра, колоквіум, есе, метод проектів,
тьюторіал, тренінг тощо.
Починаючи з другого року навчання частину предметів студент
обирає за вільним вибором.
Переважно навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб), з
дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в малих
групах.
На IV курсі частина часу відводиться на написання завершальної
роботи (дипломної), захист якої є публічним.
Аналітичні записки, індивідуальні-науково-дослідні завдання,
реферати, творчі роботи, практики.
Заліки, усні та письмові екзамени.
Кваліфікаційна (дипломна робота)
Програмні компетентності
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Загальні


Критичність та самокритичність. Думати науковими
термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та
пропонувати рішення.

Комунікація усна та письмова рідною мовою.
Правильно розмовляти та писати різними комунікативними
стилями, а саме: неофіційним, офіційним та науковим.

Працювати самостійно, приймати ініціативу та
керувати часом. Здатність організовувати комплексні завдання
протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.

Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та
мультинаціональному середовищі.
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Фахові


Базові загальні знання. Володіти базовими загальними
знаннями в сфері міжнародних відносин, знати основний
дипломатичний та політологічний понятійно-категоріальний
апарат, знати закономірності та тенденції функціонування
сучасних міжнародних систем та їх трансформацію в процесі
глобалізації.

Застосування знань на практиці. Використовувати
теоретичні знання та політологічні методи дослідження при
аналізі сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики
окремих держав.


Бути обізнаними та обговорювати поточний стан
міжнародних подій та розвитку зовнішньої політики провідних
країн світу.

Цілісно аналізувати внутрішні суспільно-політичні явища
та зовнішньополітичні процеси в Україні.

Володіти
навичками
аналізу
та
прогнозування
зовнішньополітичних процесів в окремих країнах, на
субрегіональному, регіональному та глобальному рівні.

Використовувати навички аналізу діяльності провідних
міжнародних та регіональних організацій та об’єднань.

Здатність знаходити та використовувати інформацію з
різних джерел (електронних, письмових, архівних та усних)
згідно з задачею, формуючи цю інформацію критично в
обґрунтовану розповідь.

Володіти методологією, принципами, підходами, що
використовуються при аналізі зовнішньополітичних та
глобальних процесів.

Здатність використовувати відповідну термінологію та
способи вираження дисципліни в усній та письмовій формах
рідною та іноземною мовами.
е

Програмні результати навчання

Аналізувати історичні корені виникнення конкретних ситуацій в міжнародних
відносинах України з іншими країнами світу.

Аналізувати сучасні політичні теорії та їх реалізацію в Україні й інших
країнах світу;

Використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

Використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних
відносин і зовнішньої політики країн світу.

Виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської
служб.

Використовувати знання про міжнародні організації і брати участь в їх
діяльності як в Україні, так і за її межами.

Використовувати
в
комунікаціях,
бесідах,
переговорах
правила
дипломатичного протоколу та етикету.

Використовувати в своїй діяльності норми конституційного права України та
інших держав, міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

Аналізувати політичні та економічні причини виникнення конкретних ситуацій
в міжнародних відносинах України з іншими країнами світу.

Використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних
відносин.

Використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних
політичних та економічних зв’язків України з іншими країнами світу.

Проводити ефективний політичний менеджмент і маркетинг.

Використовувати сучасні інформаційні системи і технології.

Використовувати методи міжнародної інформації.

Використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій.

Проводити наукові дослідження.

Використовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю.

Провадити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови.


Вміти застосовувати комунікативні дискурси у складі групи фахівців сфери
міжнародних відносин.

Вміти складати аналітичні записки та короткі інформаційні описи на основі
сучасної (оновленої) міжнародної інформації, яка може бути використана, наприклад,
в дипломатичних структурах, журналістиці, державних органах влади.

Мати ґрунтовне аналітичне розуміння подій, що відбуваються в сучасному світі
та мати можливість спрогнозувати можливий розвиток подій в тому чи іншому регіоні
на короткостроковий та середньостроковий період, спираючись на проведене
аналітичне дослідження.

Мати відповідний рівень політичної, етичної та психологічної культури: мати
чітко сформовані принципові засади світогляду як загальне усвідомлення про
навколишній світ.

Приймати активну участь суспільно-політичному житті міста, країни.

Володіти високим рівнем культурного розвитку.

Розуміння національно-державних інтересів країни та забезпечення їх у своїй
професійній діяльності.·

