
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Назва кваліфікації / Title of Qualification 

Інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач (із зазначенням мови) / International 

Information Analyst, Translator (with the language indication) 

 

Галузь знань / Branch of expertise 

Міжнародні відносини / International Relations  

Спеціальність / Specialty 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / International 

Relations, Public Communications and Regional Studies 

Освітньо-професійна програма / Education and Professional Program 

Міжнародна інформація та суспільні комунікації / International Information and Public 

Communications 

 

Рівень кваліфікації / Level of qualification 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК, передбачає 

здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.  

Second (Master) level of higher education, corresponding to level 8 of the NQF, involves the 

ability of a person to solve complex problems in the field of professional and/or research and 

innovation activities, which involves a profound rethinking of existing and creating new integral 

knowledge and/or professional practice. 

 

Офіційна тривалість програми / Official duration of programme  

1 рік 5 місяців для денної форми навчання / 90 кредитів ECTS  

1 year 5 months in full-time program / (90 ECTS credits) 

 

Вимоги до вступу / Admission requirements(s) 

Ступінь вищої освіти бакалавр (Бакалаврський рівень вищої освіти. Вступ здійснюється 

за результатами вступних випробувань). 

Bachelor’s Degree (Bachelor level of higher education. Admission is based on the results of 

entrance examinations). 

 

Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею / Programme 

requirements  

Теоретичне навчання (67 кредитів ECTS):  

– цикл нормативних навчальних дисциплін (60 кредитів ECTS); 

– цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу (30 кредитів ECTS); 

Практики: Практика зі спеціальності (6 кредитів ECTS), Педагогічна (асистентська) 

практика (4 кредити ECTS). 

Державна атестація: Комплексний державний екзамен «Практикум перекладу», 

Комплексний державний екзамен з «Міжнародної інформації та суспільних комунікацій», 

Кваліфікаційна робота магістра (6 кредитів ECTS). 

 

Theoretical study (67 ECTS credits): 

- cycle of compulsory courses (60 ECTS credits); 

- cycle of optional subjects chosen by the university (30 ECTS credits); 

Practice in Specialty (6 ECTS credits), Pedagogical (Assistant) Practice (4 ECTS credits). 

Complex State Exam in “Practice of Translation”, Complex State Exam in “International 

Information and Public Communications”, Qualification Master Thesis (6 ECTS credits). 

 

Набуті компетенції:  

Знання і розуміння: 



Магістр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та суспільні комунікації» 

володіє знаннями про інформаційно-аналітичне забезпечення різних видів міжнародної 

комунікації; моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах; аналіз соціальних 

систем; методологічні основи розвитку інформаційної сфери; базові тенденції у сфері ЗМК 

на глобальному та регіональному рівнях.  

Знання: тенденції глобального розвитку під впливом інформаційно-комунікаційних 

технологій; проблеми міжнародного співробітництва в галузі інформації; стратегії і практики 

міжнародної інформаційної політики; інформаційна складова глобальної економіки, безпеки, 

зовнішньої політики та міжнародного права; методи аналізу масової комунікації і текстів 

ЗМІ; традиційні та інноваційні форми зовнішньополітичної комунікації; базові методики 

діяльності провідних аналітичних центрів у світі й Україні; методика усного та письмового 

мовлення іноземною мовою; методика навчання і підготовка спеціалістів у вищій школі. 

Застосування знань і розумінь: 

Узагальнений об’єкт діяльності: інформаційно-аналітична обробка інформації з метою 

підготовки пропозицій та інформаційно-аналітичних документів щодо: інформаційного 

аналізу і прогнозування в різних галузях народного господарства та суспільно-політичного 

життя; прийняття управлінських рішень; інформаційно-аналітичного супроводу суб’єктів 

міжнародних відносин; вироблення інформаційно-комунікаційної політики на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

 Формування суджень:  

Проведення інформаційно-аналітичного дослідження, забезпечуючи  точність, 

надійність та релевантність джерел і каналів інформації; пошук, узагальнення та аналіз 

міжнародної інформації зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового 

характеру; укладання оглядів та рефератів за матеріалами провідних інформаційних 

агентств; математичне моделювання ситуацій міжнародних відносин; аналіз міжнародних 

систем та глобального розвитку; аналіз спеціальних інформаційних операцій в міжнародних 

відносинах; прогнозування можливих наслідків подій міжнародного характеру;  

застосовування іноземної мови для усної та писемної комунікації.  

 

Acquired competences: 

Knowledge and understanding:  

Master of «International relations, social communication and regional studies» has the 

knowledge of information and analytical support for various types of international communication; 

modeling and prognostication in international relations; analysis of social systems; methodological 

bases of the development of information sphere; basic trends in mass media at global and regional 

levels. 

           Knowledge: global development trends under the influence of information and 

communication technologies; problems of international cooperation in the field of information; 

strategies and practices of international information policy; information component of the global 

economy, security, foreign policy and international law; methods of analysis of mass 

communication and media texts; traditional and innovative forms of foreign political 

communication; basic activity techniques of the leading think tanks in the world and in Ukraine; 

methods of oral and written communication in a foreign language; methods of teaching and training 

in higher school. 

Application of knowledge and understanding: 

Generalized object of activities: information and analytical processing of information aimed at 

elaboration of proposals and information and analytical documents on: information analysis and 

prognostication in various sectors of the economy;management decision-making; information and 

analytical support for actors of international relations;  development of information and 

communication policy at the global, regional and local levels. 

Making judgments:  

conducting information and analytical study providing accuracy, reliability and relevance of 

information sources and channels; search, generalization and analysis of international information 



of foreign political, foreign economic and legal nature; preparation of reviews and essays on 

materials of leading information agencies; mathematical modeling of international relations 

situations; analysis of international systems and global development; analysis of special information 

operations in international relations; prognostication of the possible consequences of events of an 

international character; application of a foreign language for oral and written communication. 


