
 



 
 



 
 



Профіль освітньої програми зі спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
Код і найменування спеціальності 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Хмельницький національний університет  

Факультет міжнародних відносин 

Кафедра міжнародних відносин та туризму 

Ступінь вищої освіти   Магістр   

Назва кваліфікації Магістр міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій за 

спеціалізацією «Країнознавство» 

Офіційна назва освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма «Країнознавство»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України, 2017 р. 

Сертифікат про акредитацію: Серія НД 

№ 2390000 від 9 жовтня 2017 року. До – 1 липня 

2023 року 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF LLL – 7 рівень 

Передумови  Наявність ступеня вищої освіти бакалавра  

Мова(и) викладання  Українська  

Термін дії освітньої 

програми  

До 1 липня 2023 року 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

http://isu1.khnu.km.ua/root/page.aspx?I=0&r=50 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень 

та/або запровадження інновацій.   

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

29   Міжнародні відносини 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації   

та регіональні студії. 

Країнознавство. 

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма підготовки 

магістра  



Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації  

Спеціальна освіта в галузі міжнародних відносин 

за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії за 

спеціалізацією Країнознавство.  

Ключові слова: теорія та практика міжнародних 

відносин, міжнародна безпека, міжнародні 

конфлікти, системи та джерела зовнішньої 

політики держав, регіональні студії, міжнародні 

суспільні комунікації, міжнародний 

інформаційний простір 

Особливості програми  

 

 

Програма поєднує поглиблене вивчення 

політологічних та етнополітологічних аспектів 

міжнародних відносин та країнознавства з 

вивченням іноземних мов. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Професійна діяльність фахівця відповідно до 

Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК.003.2010: 

2444.2 Перекладач; 

2443.1 Науковий̆ співробітник (політологія); 

2443.2 Політичний̆ оглядач; 

2433.1 Науковий̆ співробітник (інформаційна 

аналітика); 

2419.3 Консультант (в апараті органів 

державної̈ влади, виконкому); 

1234  Начальник відділу (з реклами, зв'язків 

з громадськістю). 

Подальше навчання  Магістр може продовжити здобуття освіти на 

освітньо-науковому рівні доктора філософії, 

набувати додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, 

онлайн/ електронне навчання, практика,  активні 

методи (інтерактивні, проектні), самоосвіта тощо 

Оцінювання  Види контролю: поточний, тематичний, 

періодичний, підсумковий, самоконтроль тощо. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, 

тестовий контроль, захист індивідуальних 

самостійних робіт, захисти практики, курсових 

робіт, доповіді на семінарах, есе, іспити, 

підсумкова атестація – захист кваліфікаційної 



роботи. Оцінювання навчальних досягнень 

студентів здійснюється за чотирибальною 

шкалою – («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і вербальною – («зараховано», 

«незараховано») 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

у галузі міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.   

Загальні компетентності 

(ЗК)  

 

 

 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).   

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному 

контексті.  

ЗК7. Здатність працювати в команді  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.   

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів,  

сучасні тенденції розвитку світової політики. 

ФК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності.  

ФК3. Здатність аргументувати вибір шляхів 

вирішення завдань професійного характеру у 

сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення.  

ФК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та 

їх вплив на міжнародні та суспільні відносини, 



політичні та суспільні системи.  

ФК5. Здатність аналізувати та прогнозувати 

міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

ФК6. Здатність використовувати для 

дослідження міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та для регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи політології, 

економічної та правової науки, 

міждисциплінарних досліджень.  

ФК7. Здатність здійснювати прикладні 

аналітичні дослідження проблем міжнародних 

відносин та світової політики,  суспільних 

комунікацій, регіональних студій, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки.  

ФК8. Здатність організовувати та проводити 

міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, 

аналізувати і оцінювати дипломатичні та 

міжнародні документи.  

ФК9. Здатність виявляти та аналізувати 

особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, 

та місця в них України.  

ФК10. Здатність до самонавчання, підтримки 

належного рівня знань, готовність до опанування 

знань нового рівня, підвищення своєї фаховості 

та рівня кваліфікації.  

Компетентності, що пропонуються 

освітньою програмою  
ФК11. Здатність виявляти, аналізувати і 

враховувати етнонаціональну специфіку в 

міжнародних відносинах в її деструктивному та 

конструктивному потенціалах. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрямки еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.  

ПРН2. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні відносини  

ПРН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

ПРН4. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної 



безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав.  

ПРН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.  

ПРН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку.  

ПРН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми 

та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  

ПРН8. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, 

з професійних і наукових питань.  

ПРН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  

ПРН10. Розробляти та реалізовувати проєкти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.   

ПРН11. Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та 

світової політики.  

ПРН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій.  

ПРН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати 

опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем.  

ПРН14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  

професійний розвиток.  

Результати навчання, що пропонуються освітньою програмою  

ПРН 15. Оцінювати конфліктогенність окремих процесів у міжнародних 

відносинах, що мають етнополітичну складову, визначати ризики виникнення 

етнополітичних конфліктів та їх наслідків у різних країнах світу. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам провадження освітньої діяльності. 

Реалізацію освітньої програми забезпечують три 

доктора наук, професори (50 %) та три кандидата 

наук, доценти (50 %). Всі викладачі мають рівень 

наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше семи видів та 

результатів ліцензійних вимог. З метою 

підвищення фахового рівня науково-педагогічні 



працівники один раз на п’ять років проходять 

стажування, в тому числі закордонні.  

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів для 

фактичного контингенту студентів становить 6,4 

м2 (при навчанні у дві зміни), що відповідає 

рекомендованим показникам розрахункової 

площі навчальних закладів. Кількість лекційних 

аудиторій, аудиторій для проведення практичних, 

лабораторних занять, навчально-виховних 

заходів, достатня для здійснення освітньої 

діяльності. Лекційні аудиторії оснащені 

мультимедійним обладнанням. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення  

Наявність електронного ресурсу: модульного 

середовища для навчання MOODLE, електронної 

бібліотеки, офіційного веб-сайту ХНУ, на якому 

розміщена основна інформація про організацію 

навчального процесу, доступ до баз даних 

періодичних видань. Опис освітньої програми, 

навчальний план та пояснювальна записка до 

нього, робочі програми, силабуси навчальних 

дисциплін, описи компонентів освітньої 

програми, комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, програма практики, 

забезпечення студентів навчальними матеріалами 

з дисциплін і наявність методичних матеріалів 

для проведення атестації здобувачів  

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Можливість навчання та проходження практики 

(стажування) у вітчизняних закладах вищої 

освіти (згідно з угодами про співпрацю з 

Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка, Національним університетом 

«Острозька академія»).  

Міжнародна кредитна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між ХНУ та 

закладами вищої освіти Польщі 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Не здійснюється 

 



ІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
 

Шифр 

КОП 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумковог

о контролю, 

семестр С
ем

ес
т
р

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП) 

ОЗП.01 
Методологія та організація 

наукових досліджень  
4 Залік 1 

ОЗП.02 
Інформаційне суспільство і 

комунікації 
4 Залік 1 

Дисципліни професійної підготовки (ОПП) 

ОПП.01 
Актуальні проблеми світової 

політики  
6 Іспит 1 

ОПП.02 
Етнонаціональні процеси в країнах 

ЄС  
6 Іспит 1 

ОПП.03 Практикум перекладу 5 Залік 1 

ОПП.04 
Соціально-економічні 

трансформації в країнах Європи 
5 Залік 1 

ОПП.05 Геополітика та проблеми безпеки  5 Іспит 2 

ОПП.06 Друга іноземна мова 5 Іспит 2 

ОПП.07 
Атестаційний іспит з іноземної 

мови  
 Іспит 2 

ОПП.08 
Дипломатична робота та 

дипломатичні документи 
5 Залік 3 

ОПП.09 Переддипломна практика 6 Залік 3 

ОПП.10 
Кваліфікаційна магістерська 

робота 
15 Захист ДР 3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент  
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 Вибіркові дисципліни другого 

семестру 

20 Залік 2* 

 Вибіркові дисципліни третього 

семестру 

4 Залік 3* 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

Загальний обсяг освітньої програми 90 
Примітка: * - кількість заліків залежить від вибору студентами дисциплін вільного вибору. 
Дисципліни обираються студентами з електронного каталогу університету. 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр

ОЗП.01
Методологія та організація 

наукових досліджень

ОЗП.02
Інформаційне суспільство і 

комунікації

ОПП.01
Актуальні проблеми зовнішньої 

політики

ОПП.02
Етнонаціональні процеси в 

країнах ЄС 

ОПП.03
Практикум перекладу

ОПП.04
Соціально-економічні 

трансформації в країнах Європи

ОПП.09
Переддипломна практика 

ОПП.010
Кваліфікаційна магістерська 

робота

ОПП.08
Дипломатична робота та 
дипломатичні документи

ОПП.07
Атестаційний іспит з іноземної 

мови

ОПП.06
Друга іноземна мова

ОПП.05
Геополітика та проблеми 

безпеки

 
 



ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти  

Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи  

Вимоги до кваліфікаційної  

роботи  

Кваліфікаційна робота передбачає теоретичні та 

аналітичні узагальнення або розв’язання 

практичної задачі у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій із застосуванням новітніх 

теоретичних положень та методик 

країнознавчих досліджень. Кваліфікаційна 

робота перевіряється на плагіат та 

оприлюднюється у репозитарії Хмельницького 

національного університету 

Вимоги до публічного 

захисту  

Атестація випускників освітньої програми 

«Країнознавство» проводиться відкрито та 

публічно та завершується присудженням 

ступеня магістр із присвоєнням освітньої 

кваліфікації магістр міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій 

за спеціалізації країнознавство. 

Атестація здобувачів може здійснюватися у 

формі додаткового атестаційного іспиту з 

іноземної мови з присвоєнням додаткової 

кваліфікації «Перекладач» за умови успішної 

здачі іспиту з іноземної мови та наявності 

попередньої кваліфікації з іноземної мови. 

Диплом магістра супроводжується додатком до 

диплома, що містить структуровану інформацію 

про навчання. 



 

IV. Наявність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в університеті 

відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення 

якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 чинного Закону України «Про вищу освіту» 

(зі змінами). Система внутрішнього забезпечення якості функціонує в 

університеті на п’яти організаційних рівнях відповідно до Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у 

Хмельницькому національному університеті, що розміщене в рубриці «Публічна 

інформація» (Режим доступу : http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf).  

Система внутрішнього забезпечення якості 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 університету та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, 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 дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  

Система внутрішнього забезпечення якості за поданням університету 

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. 

 

 

 

http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/024.pdf


 

V. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
 

Компоненти ОП 

 

 

Компетентності О
З
П

.0
1

 

О
З
П

.0
2

 

О
П

П
.0

1
 

О
П

П
.0

2
 

О
П
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3
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П
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4
  

О
П
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5
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П
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6
 

О
П

П
.0

7
 

О
П

П
.0

8
 

О
П

П
.0

9
 

О
П

П
.1

0
 

ЗК.01 + + + +   +    + + 

ЗК.02 + + + +  + +   + +  

ЗК.03 + + +   + +   + + + 

ЗК.04 +    +   + + + +  

ЗК.05  +    + +   + + + 

ЗК.06    + + + + +     

ЗК.07  +    + +    +  

ЗК.08      +     +  

ЗК.09 + + +  +  + +  + + + 

ФК.01 +   +   +     + 

ФК.02   +   + +      

ФК.03    +   +   +  + 

ФК.04 + +  +   +     + 

ФК.05  +    + +      

ФК.06 +   +  + +      

ФК.07   + +  + +   + +  

ФК.08     +   +  +   

ФК.09   + +  +     + + 

ФК.10 + +  + + + + +  +   

ФК.11    +        + 

 



 

VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми 

 
 

Компоненти    

ОП 

Результати 

навчання 

О
З
П
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1

 

О
З
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.0
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1
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П
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7
 

О
П

П
.0
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О
П

П
.0

9
 

О
П

П
.1

0
 

ПРН 01   +    +     + 

ПРН 02   +   + +     + 

ПРН 03 + +     +     + 

ПРН 04   +    +     + 

ПРН 05 + + + +   +   + + + 

ПРН 06    +   +    + + 

ПРН 07  +  +  + +    + + 

ПРН 08 + + + + +  + + +  +  

ПРН 09 +  + +   +   +   

ПРН 10 +            

ПРН 11     +   + +    

ПРН 12  +          + 

ПРН 13      + +    +  

ПРН 14 + +        +   

ПРН 15    + +  + +    + 
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