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Мета програми
Надати студентам поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з
міжнародних відносин, політології та іноземних мов з акцентом на критичному
мисленні та практичних навичках дослідження, розвиток компетентностей,
необхідних для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в
міжнародному середовищі.
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Характеристика програми
Предметна
Міждисциплінарна: міжнародні відносини, переклад з
область, напрям
іноземних мов. Обов’язковою є робота студента в дотичній
галузі згідно зі своїми інтересами та спеціалізацією (соціальноповедінкові та гуманітарні науки). Міжнародні відносини,
переклад з іноземних мов; дотичні (75:25).
Фокус програми:
Загальний. Акцент глибоких знаннях в галузі сучасних
загальна/спеціальн міжнародних відносин та політології; удосконалення володіння
а
іноземними мовами
Орієнтація
Орієнтація дослідження. Дослідницька: викладацька та
програми
науково-методична діяльність у вищих навчальних закладах;
Професійна: спрямованість на налагодження трансрегіональної
співпраці; сприяння міжкультурному обміну; формування та
поширення позитивного іміджу України в системі міжнародних
відносин; комунікація іноземними мовами
Особливості
Програма розвиває сучасний стан та перспективи розвитку
програми
міжнародних відносин у всьому їх різноманітті, поглиблює
знання з іноземних мов, готує до використання отриманих знань
в практичній площині, стимулює до стажувань в іноземних
університетах, міжнародних організаціях, установах та
компаніях.
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Працевлаштуванн
я

Працевлаштування та продовження освіти
Посади (за наявності диплому магістра): в апараті органів
державної влади, виконкомах, у головних управліннях (хедофісах)
(експерт-консультант,
аналітик
консолідованої
інформації, радник), в екстериторіальних організаціях і органах
(посланник, консул, віце-консул) в політичних партіях та інших
громадських організаціях (експерт, радник) у сфері зв'язків із
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Продовження
освіти
Підходи до
викладання та
навчання

Система
оцінювання

Загальні

громадськістю (політичний оглядач, рекламіст, перекладач,
коментатор); у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів
акредитації (викладач, асистент); у науково-дослідних установах
(молодший науковий співробітник).
Можливість навчатися за програмами третього циклу, отримання
додаткової освіти у закордонних університетах.
Стиль та методика навчання
Стиль навчання – студентоцентроване навчання: активне
навчання, самостійність (автономія) студента, що дає
можливість студенту обирати предмет та організовувати час.
Курси проводяться у формі лекцій-дискусій та семінарів, з
методологічними робочими зустрічами для студентів, які
працюють у цей самий період. Під час першого року навчання
студент обирає напрям дослідження, включаючи курси
(дисципліни, які потрібно прослухати). Впродовж останнього
року більше частину часу присвячує практичній підготовці та
написанню кваліфікаційної роботи, яку презентують та
захищають перед комісією науковців.
Оцінюються:
Презентації, есе, творчі роботи, практики.
Усні та письмові екзамени.
Кваліфікаційна (магістерська робота)
Програмні компетентності
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу: здатність характеризувати предмети і явища через
сукупність їх суттєвих ознак, фіксація факту незалежності
знання від предмета; здатність вивчати внутрішні особливості
явищ і процесів, динаміку розвитку та зв’язки між ними, а також
визначення їх загальних ознак.
 Здатність застосовувати свої знання в практичних
ситуаціях: практичне й оперативне застосування знань до
конкретних ситуацій.
 Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами
як усно, так і письмово: письмово та усно презентувати
науковий та практичний матеріал,
 Навички
використання
інформаційних
та
комунікаційних технологій: здатність до пошуку та обробки
інформації в сучасних інформаційних та комунікативних
системах;
 Здатність до адаптації у новій ситуації, генерування та
реалізації нових ідей (креативність): здатність до адаптації до
соціального середовища, саморегуляції поведінки і діяльності,
реалізації предметної орієнтації;
здатність породжувати
різноманітні оригінальні ідеї у нерегламентованих умовах
діяльності
 Здатність працювати в міжнародному контексті:
здатність сприймати різноманітність і міжкультурна відмінності
 Здатність розробляти та управляти проектами:
орієнтація на результативність заходів, необхідність їх

досягнення у визначений проміжок часу в умовах обмеженості
ресурсного забезпечення
 Міжнародні відносини: знання та розуміння. Знання
сучасних тенденцій та закономірностей розвитку міжнародних
відносин, їх концептуальні основи;
 Аналіз інформації. Готувати довідки, дипломатичні,
юридичні та інші ділові документи на основі інформаційноаналітичного матеріалу, зібраного особисто або наданого
іншими фахівцями; складати огляди та реферати за іноземними
інформаційними матеріалами.
 Моделювання та прогнозування. моделювати ситуації у
сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої
політики; прогнозувати можливі наслідки подій міжнародного
характеру (пошукове і нормативне прогнозування).
 Знання ресурсів. Застосовувати зібрану та опрацьовану
інформацію для систематизації та узагальнення даних,
виявлення ключових моментів у суспільно-політичних,
соціоекономічних, правових, інформаційних взаємодіях між
державами, іншими суб’єктами внутрішньої та зовнішньої
політики, формувати власні погляди на вказані явища, події,
процеси.
 Використання ІКТ. Використовувати комп’ютерне
програмне забезпечення і сучасні глобальні інформаційні мережі
та технології для пошуку інформації; застосовувати електронну
пошту; використовувати телеконференції; застосовувати методи
пошуку в мережі Інтернет для аналізу міжнародних відносин.
 Рекламування.
Формувати
імідж
України,
використовувати політичну рекламу та інші засоби для
покращання іміджу України на світовій арені.
 Дослідницька
діяльність.
Проводити
наукові
дослідження.
 Навчально-методична діяльність. Проводити навчальні
заняття (семінарські, практичні, індивідуальні та консультації);
забезпечувати керівництво рефератами, курсовими роботами,
практиками; забезпечувати керівництво самостійною роботою
студентів; проводити поточний, модульний і підсумковий
контроль якості підготовки студентів; готувати навчальнометодичні розробки.
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Програмні результати навчання

Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для
її розв’язання збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна
захищати в науковому контексті.

Обізнаність у наукових стандартах та відповідність їм щодо точності та обсягу
локалізованої документації, використаної та процитованої в завданнях та
завершальній кваліфікаційній роботі.

Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих
випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній
групі.

Здатність презентувати написані тексти та робити усні презентації протягом
різного часу та різної складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області

спеціалізації.

Здатність обирати спеціалізацію, планувати та завершувати кваліфікаційну
роботу та використовувати результуючі компетентності для підготовки та
використання плану дослідження згідно із визначеними часовими рамками.

Здатність обирати сучасну методологію наукових досліджень у галузі
політології, міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Здатність проводити міжнародно-політичні аналітичні
дослідження
зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та міжнародно-правового характеру.

Здатність складати огляди та реферати за іноземними інформаційними
матеріалами.

Здатність розрізнити різні регістри наукового викладу та застосовувати їх
відповідно в коротких викладах, оглядах як у письмових і усних завданнях, так і у
своїй кваліфікаційній роботі.

Здатність використовувати в своїй діяльності іноземну мову (усне та писемне
мовлення), проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови.

Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та
точних наук за необхідності вирішення завдання дослідження.

Здатність працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та
опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за
організацію періодів роботи.

Здатність провести та завершити середній науковий проект, що об’єднує
інструменти пов’язаних дисциплін, розв’язуючи важливу задачу, що стосується
сучасних міжнародних відносин, та презентуючи свої відкриття у формі
розповідного тексту з використанням нотаток, посилань, додатків, документів
відповідно до теми, обсягом 50000 слів, та захистити його перед комісією науковців.

