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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги до підготовки бакалаврів у галузі знань                          

29 Міжнародні відносини, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії.  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході 

підготовки фахівця в галузі знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.  

Освітньо-професійна програма розроблена проєктною групою СНУ імені 

Лесі Українки у складі: 

1. Коцан Наталія Несторівна -  доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, керівник проектної 

групи. 

2. Карпчук Наталія Петрівна – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.  

3. Вознюк Євгенія Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і регіональних студій.  

 

Рецензії та відгуки роботодавців:  

1. Теліпська Катерина – начальник управління туризму та промоції міста 

Луцької міської ради (Додаток 1). 

2.  Наход Михайло – кандидат наук з державного управління, депутат 

Луцької міської ради, співзасновник громадської організації 

«Громадянський рух «СВІДОМІ», радник голови Волинської обласної 

державної адміністрації (Додаток 2). 

3. Турчин Ярина  Богданівна –  доктор політичних наук, професор, директор 

Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету 

«Львівська політехніка» (Додаток 3). 

4. Ярощук Микола Миколайович – Директор ТзОВ «ІРБІС – ВОЛИНЬ»  

(Додаток 4). 

 

ОПП схвалена науково-методичною комісією факультету, погоджена 

вченою радою факультету та затверджена Вченою радою 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін в освітню 

програму регулюється Порядком формування освітніх програм та навчальних 

планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями в Східноєвропейському національному університеті 

імені Лесі Українки, затвердженим Вченою радою СНУ імені Лесі Українки.  

Ця ОПП не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу   Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 



  

Лист погодження освітньо-професійної програми 
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 
«МІЖНАРОДНІ  ВІДНОСИНИ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  291 – «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

 
1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Східноєвропейський національний університет  

імені Лесі Українки 

Факультет міжнародних відносин  

Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр 

Кваліфікація: Фахівець із міжнародних відносин і перекладу  

(із зазначенням мови) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма     Міжнародні  відносини 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний , 240 кредитів ЄКТС,  

Термін навчання  3 роки 10 місяців  

Наявність 

акредитації  

Сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію 

спеціальності УД 03013269,  дійсний до 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 6 рівень, FQ-ENEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови 

Атестат про повну загальну середню освіту. Прийом на навчання 

здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання. Загальні засади конкурсного відбору та 

зарахування на навчання визначаються МОН України й правилами 

прийому в СНУ імені Лесі Українки. 

Мова (и) 

викладання  
Українська, англійська  

Основні поняття та 

їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://eenu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnikh-

vidnosin 

2 – МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Забезпечення підготовки фахівців з широкими можливостями працевлаштування, 

які усвідомлюють значущість міжнародних відносин і світової політики для суспільно-

політичного та соціально-економічного розвитку країн і регіонів, їх зовнішньої політики, 

володіють загальними та професійними компетенціями у сфері міжнародних відносин і 

світової політики, здатні оперативно реагувати на актуальні потреби політичних й 

економічних суб’єктів міжнародних відносин із урахуванням національних інтересів та 

геополітичних стратегій країн і регіонів. 

 



3 – ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація  

(за наявності)) 

Галузь знань 29      Міжнародні відносини 

Спеціальність 291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

       Освітньо–професійна. Враховує специфіку роботи 

міжнародних і регіональних організацій, дипломатичних 

представництв, експертно-аналітичних центрів у сучасних умовах 

функціонування; спрямована на актуальні спеціалізації, в межах 

яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.  Передбачає 

здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин та регіональних 

досліджень. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

        Освітньо-професійна програма Міжнародні відносини 

зосереджена на вивченні теоретичних основ міжнародних відносин, 

історичних особливостях розвитку регіону, зовнішній політиці 

країн регіонів, міжнародних конфліктах, дипломатії, типових і 

нетипових проблем у міжнародному середовищі, що створюють 

підґрунтя для формування умінь і навичок вирішення комплексних 

завдань у сфері міжнародних відносин. Програма розкриває 

перспективи отримання поглиблених теоретичних і практичних знань 

у сфері міжнародних відносин. Дисципліни освітньо-професійної 

програми можуть викладатися англійською мовою. 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, 

світова політика, міжнародне співробітництво, міжнародна 

система, міжнародна безпека, міжнародні конфлікти, 

дипломатичний протокол та етикет, дипломатія, міжнародна 

інтеграція, глобальний розвиток, міжнародний порядок.  

Особливості 

програми 

         Програма передбачає надання знань і навичок із виявлення 

проблем міжнародних відносин і світової політики, та пошуку 

рішень, спрямованих на розв’язання міжнародних та регіональних 

конфліктів, покращення дипломатичної роботи, забезпечення 

інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах.  

         Орієнтована на здійснення аналізу і прогнозування зовнішньої 

політики країн та регіонів, оцінки суспільно-політичної ситуації з 

метою прийняття ефективних управлінських рішень щодо розвитку 

зовнішньої політики держав, вивчення методології досліджень 

міжнародних відносин, принципів та методів обґрунтування 

прийняття аргументованих управлінських рішень міжнародного і 

регіонального рівнів. 

          Програма включає поглиблене вивчення іноземних мов та 

розвиток аналітично-комунікаційних навичок у сфері міжнародних 

відносин, передбачає практики на базі міжнародних організацій, 

дипломатичних установ, органів державної влади, міжнародних 

компаній, що дає можливість отримати практичні навички та 

додаткові конкурентні переваги на ринку праці 

4 – ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота в організаціях, установах та підприємствах усіх галузей, у 

тому числі в організаціях з іноземним капіталом. Може обіймати 

посади керівників підприємств, організацій та установ, апарату 



місцевих і регіональних органів державної влади, менеджерів 

(управителів) з дослідження ринку, вивчення суспільної думки, 

консультацій з питань зовнішньоекономічної та комерційної 

діяльності й управління, викладачів закладів вищої та середньої 

освіти, експертів та консультантів із зовнішньополітичних і 

суспільно-політичних питань, радників і спеціалістів державної 

служби, наукових співробітників у галузі міжнародних відносин, 

політичної географії і політології, політичних оглядачів, аташе, 

посланника та секретаря дипломатичних агентств та установ, 

перекладачів з іноземної мови тощо.   

Згідно з ДК 003:2010 Класифікатор професій фахівці, які здобули 

вищу освіту за освітньо-професійною програмою Міжнародні 

відносини, можуть обіймати  посади: 

3436 Помічники керівників 

3436.1. Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3439 Аташе 

3439 Віце-консул 

3439 Дипломатичний агент 

3439 Дипломатичний кур’єр 

3439 Консул 

3439 Секретар дипломатичного агентства  

Подальше  

навчання 

       Можливість навчання за програмою другого циклу  

FQ-EHEA, за 7 рівнем НРК України та 7 рівнем EQF-LLL.  

        Випускник бакалаврського рівня вищої освіти має право 

продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти, а також підвищити кваліфікацію та отримати додаткову 

освіту за сертифікованими програмами та програмами підвищення 

кваліфікації у сфері післядипломної освіти. 

4 – ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання 

та навчання 

Здійснюється студентоцентроване, практично орієнтоване 

навчання. Поєднання лекційних та практичних занять, на яких 

відбувається постановка та розв’язування проблем, виконання проектів, 

дослідницькі практичні роботи, перекладацька та виробнича практики. 

Здійснюється збалансоване поєднання аудиторної та самостійної 

роботи з використанням сучасних освітніх технологій та методик. 

Оцінювання 

          Поточний контроль: опитування, доповіді, тестовий контроль, 

презентація індивідуальних завдань, звіти команд, звіти з практики, 

курсові роботи. 

          Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Атестація – комплексний державний екзамен із теорії і 

практики перекладу, комплексний державний екзамен із фахових 

дисциплін. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою, шкалою 

ECTS (А, В, С, D, E, F), чотирирівневою шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»), дворівневою шкалою («зараховано», «не 

зараховано»). Критерії оцінювання кожної дисципліни та форми 

контролю надаються в робочій програмі дисципліни. 

5 – ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних 



комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності 

держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними 

організаціями та недержавними акторами, для яких характерні 

комплексність та невизначеністю умов. Усе це передбачає 

застосування теорій суспільних наук і спеціальних наукових 

методів дослідження проблем міжнародних відносин. 

Загальні 

компетентності  

(ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина України.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового образу життя.  

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово.  

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним.  

Фахові 

компетентності 

 (ФК) 

 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 

розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій.  

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному.  

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень 

міжнародних відносин та світової політики у політичній, 

економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях.  

СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики держав, суспільних комунікацій, регіональних 

досліджень.  

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного 

права та внутрішньої політики на структуру і динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

СК6. Здатність застосовувати засади дипломатичної та 

консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, 

уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та 

іноземними мовами).  



СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі 

та на Європейському континенті та місце в них України.  

СК8. Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній 

арені.  

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн 

та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів 

та місця в них окремих держав для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань і проблем.  

СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних 

суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, 

державні та суспільні інститути.  

СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних 

організацій, їхнє місце у системі міжнародних відносин, основних 

форм та перспектив співпраці України з ними.  

СК12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською 

та іноземними мовами).  

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних 

недержавних акторів та транснаціональні відносини.   

6 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ПРН 01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, 

еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших 

учасників міжнародних відносин.  

ПРН 02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 

особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівнях, знати 

природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів.  

ПРН 03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій 

політиці.  

ПРН 04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, 

взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на 

міжнародній арені національних інтересів держав, особливостей формування та реалізації 

зовнішньополітичних рішень.  

ПРН 05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій.  

ПРН 06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях.  

ПРН 07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 

необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.  

ПРН08. Збирати, обробляти та аналізувати значні обсяги інформації про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, 

міжнародних комунікацій.  

ПРН 09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій із використанням сучасних політичних, 

економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 

підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації.  

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, 

необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких 

документів.  

ПРН 11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до 

поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні звіти.  



ПРН 12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні 

мови, зокрема, із фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, 

міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних 

проєктів.  

ПРН 13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 

комунікацій, регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності, аргументувати свою 

позицію, поважати опонентів і їхню точки зору.  

ПРН 14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 

регіональних студій.  

ПРН 15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих завдань 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне 

законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови тощо.  

ПРН 16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності.  

ПРН 17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 

необхідних для їх досягнення освітніх ресурсі.  

7 – РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Кадрове 

забезпечення 

        Понад 90 % науково-педагогічних працівників, задіяних до 

викладання циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) 

компетентності бакалавра, мають наукові ступені  і вчені звання. 

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає 

науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин 

та регіональних студій, а також інших кафедр факультету й 

університету, за умови, що вони володіють досвідом та 

компетентностями, які дозволять сформувати програмні результати 

навчання за освітніми компонентами, визначеними освітньо-

професійною програмою.  

        Професійна кваліфікація НПП відповідає вимогам, 

виконуються як мінімум 4 пп. пункту 38 Ліцензійних умов. Усі 

науково-педагогічні працівники постійно (раз у 5 років) проходять 

підвищення кваліфікації, у т.ч. стажування, зокрема за кордоном. 

Матеріально- 

технічне  

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є 

достатнім для забезпечення якості освітнього процесу: 

- аудиторії  для проведення навчальних занять;  

- стадіони та спортивні майданчики; 

- бібліотека, у тому числі читальні зали;  

-  комп’ютерні класи: 

- точки бездротового доступу до мережі «Інтернет»;  

- технічні засоби, які забезпечують доступ осіб з особливими 

потребами до корпусів та аудиторій університету (пандуси 

тощо);  

- мультимедійне обладнання.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне  

забезпечення 

Використання інформаційного пакету навчально-методичних 

матеріалів у системі програмного забезпечення Microsoft Office-365 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки та авторських розробок науково-педагогічних 

працівників. 

Офіційний сайт Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки: https://eenu.edu.ua/uk 

https://eenu.edu.ua/uk


Електронний каталог бібліотеки СНУ імені Лесі Українки: 

http://catalog.library.eenu.edu.ua/  

Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки: https://evnuir.eenu.edu.ua/  

Наявність навчально-методичного забезпечення:  

1) освітня програма та навчальний план (українською та 

англійською мовами);  

2) програм навчальних дисциплін;  

3) навчальні матеріали, в тому числі підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо 

самостійної роботи, виконання ІНДЗ, написання курсових 

робіт;  

4) програми практик. 

8 – АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Національна  

кредитна  

мобільність 

Національна кредитна мобільність забезпечується 

двосторонніми договорами про взаємне співробітництво, обмін 

студентами та професорсько-викладацьким складом між кафедрою 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, кафедрою міжнародних відносин і туризму 

Хмельницького національного університету та кафедрою 

міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).  

Міжнародна 

кредитна  

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність забезпечується 

двосторонніми договорами про взаємне співробітництво, обмін 

студентами та професорсько-викладацьким складом між 

Поморською академією міста Слупськ (Республіка Польща) та 

Східноєвропейським національним університетом імені Лесі 

Українки (м. Луцьк); взаємний обмін викладачами як гостьових 

професорів для читання лекцій зі спеціалізованих дисциплін 

строком від 2 тижнів до 1 місяця між Східноєвропейським 

національним університетом імені Лесі Українки та Вищою 

школою міжнародних відносин і суспільних комунікацій у Хелмі 

(Республіка Польща), Полонійною академією в Ченстохові 

(Республіка Польща), Державною вищою професійною школою в 

Хелмі (Республіка Польща), Люблінським католицьким 

університетом Іоана Павла ІІ та Університетом імені Марії Кюрі-

Склодовської в Любліні (Республіка Польща) про взаємне 

співробітництво, обмін студентами та професорсько-викладацьким 

складом.  

Східноєвропейська мережа університетів була створена 7 

грудня 2014 р. До складу міжнародного об’єднання вищих 

навчальних закладів входять представники університетів Польщі, 

Грузії, Білорусі, Молдови й України, зокрема: Барановицький 

державний університет, Тбіліський державний університет ім. 

Сулхан-Саба Орбеліані та ін. 

Навчання  

іноземних  

здобувачів  

вищої освіти 

       Навчання іноземних здобувачів здійснюється на загальних 

підставах відповідно до чинного законодавства України та 

організаційно-розпорядчих документів університету. Навчання 

іноземних громадян можливе за умови володіння ними української 

мови. 

 

https://evnuir.eenu.edu.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми Міжнародні 

відносини за групами компонентів та циклами підготовки 

 
Цикл підготовки Навчальний час за 

циклами підготовки  

(акад. год./кредити) 

Навчальний час за 

циклами підготовки 

(відсотки) 

Освітня складова 

1. Цикл загальної підготовки 2700 год,  90 кредити 37,5 % 

2. Цикл професійної 

підготовки, в т.ч.  
4 500 год, 150 кредитів  

62,5 % 

2.1. Нормативні навчальні 

дисципліни 
2040 год, 68 кредитів 

28,3 % 

2.2. Вибіркові навчальні 

дисципліни 
1800 год., 60 кредитів 

25 % 

2.3. Практична підготовка  660 год.  22 кредити 9,2 %  

Разом 7200/240 100 

 

2.2. Перелік дисциплін освітньо-професійної програми Міжнародні 

відносин підготовки бакалавра 

у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки   
 

Код н/д 

(номер 

п/п) 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Цикл загальної підготовки 

ЗП 1 Історія і культура України  4 екзамен 

ЗП 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4  екзамен 

ЗП 3 Філософія 4  екзамен 

ЗП 4 Фізичне виховання 6 2 заліки 

ЗП 5 Творчий феномен Лесі Українки 2 залік 

ЗП 6 Інформаційні технології в міжнародних відносинах  4 екзамен 

ЗП 7 Міжнародні відносини і світова політика  5 екзамен 

ЗП 8 Міжнародне право  5 екзамен 

ЗП 9 Міжнародні економічні відносини 5 екзамен 

ЗП 10 Міжнародна інформація та суспільні комунікації 5 екзамен 

ЗП 11 Країнознавство  5 екзамен 

ЗП 12 
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах 
5  екзамен 

ЗП 13 Основи дипломатії та дипломатичної роботи 4 екзамен 

ЗП 14 Іноземна мова  25 
екзамен, 3 

заліки 

ЗП 15 Друга іноземна мова  7 
екзамен, 

залік  



ЗП 16 
Українська мова як іноземна  (за професійним 

спрямуванням)* 
11 

2 екзамени, 

2 заліки 

Загальний обсяг компонент загальної підготовки 90 кредитів 

Цикл професійної підготовки 

4.1. Нормативні навчальні дисципліни  

ПП 1 Іноземна мова спеціальності  12 
2 заліки, 

екзамен 

ПП 2 Теорія і практика перекладу  12 
3 заліки, 

екзамен 

ПП 3 Вступ до фаху  4 залік 

ПП 4 Конфліктологія та теорія переговорів 4 екзамен  

ПП 5 Зовнішня політика України 4 залік 

ПП 6 Зв’язки з громадськістю 4 залік 

ПП 7 
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн і 

регіонів 
4  екзамен  

ПП 8 Світова економіка  5 екзамен 

ПП 9 Політична географія країн і регіонів 5  залік 

ПП 10  Основи геополітики та геостратегії  4 екзамени 

ПП 11 Історія міжнародних відносин  9 3 екзамени  

ПП 12 Міжнародні конфлікти 4 екзамени 

ПП 13 Методологія досліджень міжнародних відносин 4 залік 

Дисципліни практичної підготовки  

ПРП 14 Перекладацька практика (протягом семестру) 3 залік  

ПРП 15 Виробнича практика  3 залік  

ПРП 16 
Курсова робота з «Мміжнародних відносин і 

світової політики»  
3  залік 

ПРП 17 Курсова робота з «Історії міжнародних відноси»   3 залік 

ПРП 18 Курсова робота з «Історії міжнародних відноси»   3 залік 

Загальний обсяг  нормативних навчальних дисциплін 90 кредитів 

4.2. Вибіркові навчальні дисципліни 

ВД 1 Вибіркова дисципліна № 1 5 залік 

ВД 2 Вибіркова дисципліна № 2 6 залік 

ВД 3 Вибіркова дисципліна № 3 7 залік 

ВД 4 Вибіркова дисципліна № 4 5 залік 

ВД 5 Вибіркова дисципліна № 5 7 залік 

ВДБ 1 Блок 1. Міжнародні відносини країн, регіонів 30 
2 екзамени, 

2 заліки 

ВДБ 2 Блок 2. Європейські студії 30 
2 екзамени, 

2 заліки 

Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін 60 кредитів 

Загальний обсяг освітньої програми 240 кредитів 

 

*Примітка:  

Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням) читають для іноземців та 

осіб без громадянства.  

Навчальну дисципліну вивчають за рахунок кредитів навчальних дисциплін: «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» (4 кредити) та Друга іноземна мова (7 кредитів),  



Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

Міжнародні відносини 

 
 
 

1 КУРС  2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 
ЗП 1 ЗП 4 ЗП 3 ПП 1 

ЗП 2 ЗП 6 ЗП 13 ПП 2 

ЗП 4 ЗП 7 ПП 1 ПП 6 

ЗП 5 ЗП 8 ПП 2 ПП 10 

ЗП 10 ЗП 9 ПП 4 ПП 11 

ЗП 11 ЗП 14 ПП 5 ПРП 15 

ЗП 12 ПП 13 ПП 8 ПРП 18 

ЗП 14 ПРП 16 ПП 11 ВД 4 

ЗП 15 ВД 1 ПРП 14 ВД Б1/ ВД Б2 

ПП 3 ВД 2 ПРП 17  

ПП 7 ВД 5 ВД 3  

ПП 9  ВД Б1/ ВД Б2  

ПП 12    

    

 
 
 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми 

Міжнародні відносини спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії передбачає складання двох атестаційних екзаменів (Комплексного 

державного екзамену із фахових дисциплін, Комплексного державного екзамену  із теорії і 

практики перекладу) у восьмому семестрі.  

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

фахівець з міжнародних відносин і перекладу (із  зазначенням мови).  

Атестація здійснюється відкрито й публічно.  

 

 

 

 

 

Керівник проектної групи                              Наталія Коцан   
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