Освітньо-професійну програму галузі знань 29 «Міжнародні відносини»
спеціалізації «Країнознавство» розроблено робочою групою у складі:
1. Вовканич Іван Іванович – д.і.н., професор, декан факультету історії та
міжнародних відносин; професор кафедри міжнародних студій та суспільних
комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (голова проектної
групи, гарант освітньої програми);
2. Устич Сергій Іванович – д.соц.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних
студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»;
3. Тодоров Ігор Ярославович - д.і.н., професор, професор кафедри
міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»;
4. Андрейко Віталій Іванович - к.і.н., доцент; заст.декана факультету історії
та міжнародних відносин; доцент кафедри міжнародних студій та суспільних
комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Програму узгоджено:
Декан факультету ІМВ
Ректор ДВНЗ «УжНУ»

проф.Вовканич І.І.
проф. Смоланка В.І.

Профіль освітньої програми
291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
(за спеціалізацією ”Країнознавство”)

Повна назва вищого
навчального закладу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми

Загальна інформація
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Ступінь вищої освіти: магістр.
Освітня кваліфікація: магістр з міжнародних відносин.
Професійна кваліфікація: Політолог-міжнародник,
перекладач з іноземної мови
Країнознавство
Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС.
Термін навчання 1рік і 4 місяці.
Освітня програма впроваджена у 2017році;
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;
Україна;
Національна рамка кваліфікацій України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
EQF-LLL – 8 рівень.
Наявність базової вищої освіти освіти.
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до
Ужгородського національного університету»
Українська

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15068

Мета освітньої програми
Мета
(цілі)
освітньої
програми:
підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців, здатних проводити комплексні дослідження та інновації в
галузі міжнародних відносин та країнознавства, здійснювати аналітичні, консультативні,
експертні функції щодо особливостей розвитку країн та регіонів, розв’язувати складні
задачі та проблеми у цій сфері.
Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))

Орієнтація освітньої
програми

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії»
Цикл дисциплін загальної підготовки – 67 кредити ЄКТС, 2010 год.,
в тому числі дисципліни вільного вибору студента – 13 кредитів
ЄКТС, 390 год.);
Цикл дисциплін професійної підготовки – 23 кредити ЄКТС, 690
год., в тому числі дисципліни вільного вибору студента – 11 кредитів
ЄКТС, 330 год.)

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку
випускника до фахової діяльності в сфері міжнародних
відносин, суспільної комунікації та регіональних студій, що
передбачає здатність здійснювати міждисциплінарний

комплексний підхід у виявлені і характеристиці різних
аспектів міжнародних відносин, тенденцій розвитку країн в їх
етнонаціональному, культурно-історичному, суспільнополітичному та соціально- економічному вимірах.
Основний фокус освітньої Програма спрямована на формування і розвиток професійних
програми та спеціалізації компетентностей, що дозволяють здійснювати
міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій
та інноваційній діяльності, що реалізується в сфері
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних
студій.
Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців у
Особливості програми
царині міжнародних відносин та історико-культурного,
суспільно-політичного, етнонаціонального та соціальноекономічного розвитку країн світу, з поглибленим
вивченням іноземних мов. Програма поєднує поглиблене
вивчення політологічних та етнополітичних аспектів
міжнародних відносине та країнознавства з поглибленим
вивченням теорії та практики перекладу іноземних мов.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та
працевлаштування
навички і здійснювати професійну діяльність в сфері
зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та
міжнародних відносин; обіймати посади :
- політичний оглядач;
- експерт з зовнішньополітичних питань країн та регіонів;
- спеціаліст ІІ категорії органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
- перекладач;
- співробітник засобів масової інформації, PR- та рекламних
агенцій;
- секретар-референт;
- консультант, фахівець зі зв’язків з громадськістю.
Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання
Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності

За умови
успішного
завершення навчання, магістр
може продовжити освіту в аспірантурі.
Викладання та оцінювання
Лекції, практичні заняття, в тому числі в малих групах,
самостійна робота на основі підручників та конспектів,
консультації із викладачами, підготовка наукових есе,
самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання.
Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, есе,
поточний контроль, проектна робота.
Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі
та проблеми в сфері міжнародних відносин та зовнішньої
політики, здійснювати аналіз міжнародних взаємодій
між
державами, міжнародними організаціями та недержавними
акторами,
що передбачає
застосування
теорій
міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних
комунікацій та використання міждисциплінарних та
спеціальних наукових методів
дослідження проблем міжнародних відносин.
Компетентності, визначені стандартом вищої освіти

(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

(проект)
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності.
- Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як
усно, так і письмово.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних
і комунікаційних технологій.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
-Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати отримані
результати та обґрунтовувати прийняті рішення.
- Здатність працювати як автономно, так і у команді.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті.
-Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага
різноманітності та багатокультурності.
- Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти
громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної
роботи.
Компетентності, визначені ДВНЗ «Ужгородським
національним університетом»
- Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та
здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім
середовищем, спілкування з експертами з інших галузей.
- Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати
активну життєву та громадянську позицію, розвивати
лідерські якості.
- Здатність до безперервного навчання та саморозвитку,
самостійної і автономної праці, використання системного
підходу до розроблення та реалізації проектів.
- Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну
діяльність у відповідності до стандартів якості.
- Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній
діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та
формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність.
Дослідницька – здатність і готовність здійснювати
дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань
шляхом застосування новітніх підходів та методик, що
склались в галузі країнознавства та суміжних науках та пошуку
інноваційних.
Організаційно-управлінська – здатність і готовність
розробляти комплекси заходів для забезпечення ефективності
індивідуальної та групової професійної діяльності в царинах
міжнародних відносин та країнознавства; здатність і готовність
до прийняття рішень, застосування нових підходів,
прогнозування наслідків та відповідальності за них.
Інформаційно-аналітична
–
здатність
і
готовність
здійснювати комплексний пошук інформаційних джерел
різноманітного походження, типів та форм, для системного
аналізу, прогнозування та моделювання процесів і явищ в
міжнародних відносинах та країнознавчих дослідженнях, з

використанням новітніх інформаційних технологій.
Комунікативна
–
здатність
ефективно
формувати
комунікаційну стратегію, доносити до фахівців і нефахівців
складну, комплексну, країнознавчу та міжнародну інформацію
у стислій формі усно та письмово, використовуючи
інформаційно-комунікаційні технології.
Міжособистісна – здатність і готовність здійснювати фахову
діяльність в міждисциплінарній команді, дотримання етичних
норм, професійної коректності, врахування етнонаціональної,
конфесійної та культурно-історичної специфіки об'єктів
професійної діяльності; здатності до самокритики і сприйняття
критики, здійснення професійних обов’язків у конкурентному
середовищі.
Етнополітологічна – здатність виявляти, спираючись на
новітні підходи, що склались в сучасній науці, особливості
національних процесів в різних країнах, враховувати їх вплив
на сучасне суспільство, державну внутрішню та зовнішню
політику в умовах глобалізації та зростаючого конфлікту
ідентичностей, зокрема і національних.
Лінгвістична – здатність використовувати іноземні мови для
здійснення інформаційно-пошукової, аналітичної та
комунікативної професійної діяльності.
Політологічна – здатність і готовність до виявлення,
аналізу та інтерпретації особливостей політичних процесів,
акторів та інститутів, політичних систем та механізмів в
різних країнах, визначення та інтерпретації складних процесів
суспільно- політичного життя країн і регіонів світу з
урахуванням специфіки їх цивілізаційної, конфесійної,
соціальної, історичної належності.
Програмні результати навчання
Дослідницька:
РН Д1. Володіння теоретичними положеннями гуманітарних та суспільних наук, що
забезпечують ефективність досліджень в царині міжнародних відносин та країнознавства.
РН Д2. Уміння пошуку новітніх та інноваційних підходів для реалізації
дослідницьких та практичних професійних завдань.
РН Д3. Уміння виявляти нові явища в міжнародних відносинах та явищах і процесах, що
характеризують тенденції розвитку країн світу, використовуючи інформаційні
можливості сучасних ЗМІ, соціальних мереж та їх інноваційних форм.
Організовано-управлінська:
РН ОУ1. Уміння створювати ефективний алгоритм розподілу обов’язків між членами
дослідницької або професійної групи.
РН ОУ2. Уміння створювати належну продуктивну атмосферу, мотивувати,
стимулювати, мобілізовувати, координувати і регулювати професійну діяльність,
вибирати з наявної інформації ту, що необхідна для вирішення конкретного практичного
завдання.
РН ОУ3. Уміння забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання
виконавської дисципліни.
Інформативно-аналітична:
РН ІА1. Уміння використовувати інформаційні технології на випередження – знаходити
інформацію до її накопичення в спеціалізованих базах даних або офіційних джерелах для
здійснення пілотних і випереджувальних досліджень.
РН ІА2. Уміння оцінювати автентичність, валідність, достовірність різноманітної за
походженням інформації.

РН ІА3. Уміння аналізувати та синтезувати сенси за обмеженою або суперечливою
інформаційною базою.
Комунікативна:
РН К1. Уміння шукати і сприймати інформацію на межі або за межами
дисциплінарного підходу, спираючись на спеціальний понятійний апарат, володіння яким
постійно вдосконалюється.
РН К2. Уміння і навички роботи з реферативними науковими джерелами, уміння стисло
висловлюватись і передавати спеціалізовану інформацію.
Міжособистісна:
РН М1. Уміння визначати наукові інтереси партнерів та шукати можливості взаємодії.
РН М2. Уміння дотримуватись культури спілкування з урахуванням духовнорелігійних традицій народів та країн світу.
РН М3. Уміння оцінювати можливі конфліктогенні чинники в колективі, володіти
методикою їхвиявлення та корекції.
Етно-політологічна:
РН Е1. Уміння визначати різні за типами етнонаціональні процеси в сучасному
суспільстві та здійснювати їх класифікацію.
РН Е2. Володіння методами моделювання національних процесів, прогностичної
оцінки їх варіативності в країнах ЄС.
РН Е3. Уміння враховувати наявність травматичної історії та її впливів на розвиток
міжнародних відносин в країнах Центрально-Східної Європи.
Лінгвістична:
РН Л1. Уміння отримувати і передавати професійну інформацію іноземною мовою.
РН Л2. Уміння враховувати при обробці або перекладі професійних текстів
неспівпадіння і неоднозначність лексики, що спирається на різну історико-культурну
семантику.
Політологічна:
РН П1. Уміння ідентифікувати і визначати особливості організації та функціонування
політичних систем, політичних режимів, особливостей формування політичних партій,
суспільно-політичної свідомості, електоральної поведінки в країнах ЄС.
РН П2. Уміння визначати причини, особливості та тенденції розвитку міграційних
процесів в країнах ЄС.
РН П3. Уміння визначати на основі системного аналізу та синтезу найбільші загрози
національній безпеці країн Європи на сучасному етапі.
Кадрове забезпечення

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Склад проектної групи освітньої програми, професорськовикладацький склад, що задіяний до викладання навчальних
дисциплін за спеціальністю відповідають Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності на другому (магістерському)
рівні вищої освіти.

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними
робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає
потребам.
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура,
кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Для проведення практичних і лабораторних робіт,
інформаційного пошуку та обробки результатів наявні
спеціалізовані комп’ютерні класи факультету з необхідним
програмним забезпеченням та необмеженим відкритим
доступом до Інтернет-мережі.
− офіційний
веб-сайт
http://www.uzhnu.edu.ua
містить
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому,
контакти;
− необмежений доступ до мережі Інтернет;
− наукова бібліотека, читальні зали;
− віртуальне навчальне середовище Moodle;
− навчальні і робочі плани;
− графіки навчального процесу
− навчально-методичні комплекси дисциплін;
− дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів з дисциплін, програми практик;
− методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт
магістра;
Академічна мобільність
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників у вітчизняних закладах вищої освіти на основі
двосторонніх договорів між Ужгородським національним
університетом та університетами України.
Угода щодо семестрового академічного обміну між
Поморською Академією у м. Слупськ (Польща) та
Ужгородським національним університетом.
Можливе навчання іноземних громадян. Навчання іноземних
студентів проводиться на загальних умовах або за
індивідуальним графіком.

Перелік навчальних дисциплін
Обов’язкові дисципліни
О1
Проблеми національної та регіональної безпеки
О2
Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону
О3
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Практикум перекладу
О4
О5
Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої
політики країн регіону
Вибіркові дисципліни
Міжнародні системи та глобальний
В1
розвиток/Зовнішньополітичні стратегії та доктрини
В2
Геополітичні процеси та міжнародні відносини
Європі/Міжнародні відносини в БалканоЧорноморському регіоні
В3
Методика викладання у вищій школі (іноземною

Кредити
ЄКТС

Семестр

4
5
4
7

1
1
1
1-2

4

2

3

1

3

1

3

2

мовою)/Вища освіта та Болонський процес (іноземною
мовою)
В4
Історія зарубіжної педагогіки (іноземною
мовою)/Системи вищої освіти англомовних країн
(іноземною мовою)
В5
Україна в міжнародних організаціях
В6
Дипломатія країн Європи
В7
Теорія та практика транскордонного співробітництва в
системі міжнародних відносин
В8
Сталий розвиток суспільства/Теорія і практика сталого
розвитку
В9
Академічна іноземна мова /Іноземна мова для
академічних цілей
В10 Порівняльна та регіональна політологія/Політична
компаративістика
Другий рік
О6
Науково-виробнича практика
О7
Педагогічна (асистентська) практика
О8
Дипломна робота магістра
О9
Атестація

4

2

4
4

2
2

4

2

4

2

3

1

4

1

4,5
4,5
16,5
4,5

3
3
3
3

Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами
навчання (компетентностями)
Матриця зв’язків подається в Додатку 1.

Додаток 1. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання (компетентностями)

РНД1
РНД2
РНД3
РНОУ1
РНОУ2
РНОУ3
РНІА1
РНІА2
РНІА3
РНК1
РНК2
РНМ1
РНМ2
РНМ3
РНЕ1
РНЕ2
РНЕ3
РНЛ1
РНЛ2
РНП1
РНП2
РНП3

О1
Х
Х
Х
Х
Х
Х

О2

О3

О4

О6

О7
Х

О8
Х

Х

Х

Х

О9
Х
Х

B1

B2
Х

B3
Х

B4
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

О5

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

B5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

B6
Х

B7
Х

B8
Х

Х
Х

B9
Х

B10
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

