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центру

І. Профіль освітньо-професійної програми
«Суспільні комунікації»

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого
навчального закладу

Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет права та міжнародних відносин

та структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти

Магістр

Освітня кваліфікація

Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій

Професійна кваліфікація

2444.2 - перекладач

Офіційна назва

291.00.01 - Суспільні комунікації

освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Акредитована. Сертифікат про акредитацію, серія УК,
№11002773 від 20.06. 2018 р.

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень / 7 рівень НРК

Передумови

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої
програми

2023 р.

Інтернет-адреса постійного
розміщення опису
освітньої програми

http://kubg.edu.ua/

2 – Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного, конкурентоспроможного професіонала, здатного розв’язувати
складні задачі, приймати обґрунтовані, оптимальні рішення в практичній діяльності щодо
забезпечення національних інтересів України в
системі міжнародних відносин; в
міжнародних суспільних комунікаціях; в системі політичних, соціально-економічних та
культурних відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин
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країн/регіонів.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область Об’єкти вивчення та/або діяльності:
міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини,
зовнішня політика держав, міжнародні організації, міжнародні
комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на
глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна
безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних
досліджень.

Цілі навчання – здобуття поглиблених знань із теорії та практики
міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової політики,
міжнародної
безпеки,
міжнародних
комунікацій,
розвитку
міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для комплексного
аналізу та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики
держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та
міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та
науково-дослідницьких інституціях.

Теоретичний зміст предметної області – поглиблені знання сутності
міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів,
системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії міжнародних
відносин, комплексні знання про країни та регіони, міжнародні
комунікації та міжнародний інформаційний простір.

Методи, методики та технології – збирати та аналізувати
інформацію у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики,
міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій; визначати та
прогнозувати напрями розвитку міжнародних відносин у
різноманітних сферах; професійно використовувати іноземні мови у
фаховій діяльності; здійснювати наукові дослідження проблем
міжнародних відносин.
Інструменти та обладнання: комп’ютерні та мережеві програмовані
пристрої.
Співвідношення обсягів загальної і професійної складових та
вибіркової частини:
- загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю – 67
кредитів ЄКТС (75%);
- вибіркова частина – 23 кредити ЄКТС (25%), з них: дисципліни
вільного вибору з каталогу – 23 кредити ЄКТС.
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Частка виробничих практик: 13,5 кредитів ЄКТС (15%)

Орієнтація освітньої Освітньо-професійна програма.
програми
Основний фокус
освітньої програми

Програма спрямована на поглиблення та подальший розвиток
професійних компетентностей в сфері міжнародних відносин,
суспільних комунікацій та регіональних студій з фокусом на
удосконалення здатності
здійснювати інформаційно-аналітичну
діяльність, приймати обґрунтовані, оптимальні рішення в практичній
сфері щодо забезпечення національних інтересів України в системі
міжнародних відносин в нових геополітичних умовах, враховуючи
норми міжнародного інформаційного права та специфіку європейської
інформаційної політики.

Особливості
програми

Поглиблене вивчення іноземних мов.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
Робочі місця у системі центральних органів виконавчої влади, до
до працевлаштування повноважень яких належить формування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері зовнішніх відносин України
та
дипломатичних представництвах України за кордоном, у державних
установах (держадміністрації, органи місцевого самоврядування,
міжнародних відділах центральних органів виконавчої влади), у
приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі
міжнародних відносин, у засобах масової інформації.
Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010
фахівців, які здобули освіту за освітньою програмою «Суспільні
комунікації» можуть обіймати такі первинні посади:
2149.2 - аналітик комунікацій;
2444.2 - перекладач;
2433.2- політичний оглядач;
2433.2 - аналітик консолідованої інформації;
2443.2- експерт із суспільно-політичних питань;
2443.3- консультант із суспільно-політичних питань;
2419 - рекламіст;
2490 – радник;
2419.3 - помічник-консультант народного депутата України;
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2419.3 - спеціаліст державної служби.

Навчання в докторантурі.

Подальше навчання

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Студентоцентроване
навчання,
практико-орієнтоване
навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарських, практичних
занять. Передбачена
самостійна робота на основі підручників та
конспектів, консультацій з викладачем, електронне навчання
за
окремими освітніми компонентами, групова проектна робота. Під час
останнього року навчання 40 % часу відводиться на практику та
виконання дипломного проекту.

Оцінювання

Письмові та усні екзамени, захист звітів з практик, комплексний екзамен
з професійного спілкування іноземною мовою, публічний захист
дипломного проекту.
6 - Програмні компетентності

1.

Загальні

Інтегральна
компетентність

ЗК 1

Світоглядна

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні
задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних
комунікацій та регіональних студій, або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов та вимог.
Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції.
Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів.
Розуміння сутності і соціально-політичної значущості майбутньої
професії.
Збереження національних духовних традицій.
Розуміння переваг здорового способу життя та прийняття їх як
власних цінностей.

ЗК 2

Громадянська

Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України.
Здатність робити свідомий соціальний і політичний вибір та
застосовувати демократичні технології прийняття рішень.
Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій,
мови.
Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською
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свідомістю.
ЗК 3

Комунікативна

Здатність
до
міжособистісного
спілкування
у
мультинаціональному та мультикультурному соціальному
середовищі, емоційної стабільності, толерантності.
Здатність працювати у команді.
Здатність до вільного спілкування (українською та іноземними
мовами), до викладу складної комплексної інформації у стислій
формі усно та письмово.
Здатність до застосування комунікативних дискурсів під час
участі у дипломатичних переговорах та бесідах.

ЗК 4

Інформаційна

Здатність до самостійного пошуку та обробки інформації з різних
джерел для розгляду конкретних питань.
Здатність до ефективного використання інформаційних
технологій в соціальній і професійній діяльності.

ЗК 5

Самоосвітня

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації
та саморозвитку.
Спрямованість на
самореалізацію.

розкриття

особистісного

потенціалу

та

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.
2.

Фахові

ФК 1

Здатність проводити аналітичні дослідження в сфері міжнародних відносин.

ФК 2

Здатність робити письмові переклади з іноземної та на іноземну мову документів
дипломатичного та публіцистичного характеру широкої суспільно-політичної
тематики.
Здатність надавати послуги послідовного усного перекладу з іноземної та на
іноземну мову на суспільно-політичні теми і в міжнародних комунікаціях.
Здатність до усного та писемного мовлення другою іноземною мовою в
міжнародних комунікаціях.

ФК 3
ФК 4

ФК 5

Здатність проводити аналіз, моделювання ситуацій та прогнозування можливих
наслідків подій міжнародного характеру в міжнародних відносинах.

ФК 6

Здатність аналізувати сучасний стан проблем інформаційної безпеки в сучасному
світі.
Здатність планувати, розробляти, проводити та організовувати комунікативні акції і
кампанії.

ФК 7

9

ФК 8
ФК 9

ФК 10
ФК 11

ФК 12
ФК 13
ФК 14

ФК 15
ФК 16

ФК 17

Здатність розробляти та аналізувати стратегії і тактики пропаганди, PR- та іміджевої
діяльності, реклами, виборчих кампаній.
Здатність використовувати
комунікаційні технології у подоланні кризових
ситуацій, веденні інформаційних війн, а також у міжнародному спілкуванні.
Здатність проводити аналіз інформаційних міжнародних систем та глобального
розвитку, проблем інформаційного суспільства.
Здатність застосовувати теоретичні знання у професійній діяльності, пов’язаній з
оцінкою і прогнозуванням подій та явищ, притаманних для сучасного світу та
системи міжнародних відносин.
Здатність проводити аналіз міжнародних правових норм у сфері інформаційної
політики.
Здатність збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, підсумовувати та
поширювати інформацію за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Здатність створювати національний інформаційний потенціал, використовувати
інформаційні ресурси у національних інтересах, сприяти міжнародному
співробітництву у галузі комунікації та інформації на основі європейського досвіду.
Здатність аналізувати, моделювати та прогнозувати зовнішню політику держав
Європи з метою забезпечення національних інтересів України.
Здатність планувати, організовувати та здійснювати брендингові кампанії,
спрямовані на просування позитивного міжнародного іміджу держави.
Здатність виконувати функції керівника колективу аналітиків: планувати,
організовувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність колективу в
цілому та його суб’єктів.
7 - Програмні результати навчання

ПРН 1

ПРН 2
ПРН 3
ПРН 4

ПРН 5

ПРН 6

Знання та розуміння закономірностей, тенденцій та особливостей розвитку
сучасних міжнародних відносин: глобалізації
міжнародного життя,
взаємозалежності та взаємообумовленості сучасних міжнародних процесів.
Оволодіння теоретичними знаннями та методикою аналітичної діяльності.
Знання та розуміння теорії та практики перекладу, розвиток навичок та умінь
здійснювати переклад у професійній діяльності в базових установах різного типу.
Знання та розуміння лексичного та граматичного матеріалу для отримання
професійної інформації з іноземних джерел та письмового і усного спілкування.
Знання та розуміння концептуальних засад, загроз та проблем міжнародної
інформаційної безпеки, безпекових загроз і викликів
для України, роль
міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних відносин у підтриманні
миру та безпеки.
Знання та розуміння концептуальних засад, методів, стратегії і тактики створення
та реалізації різних типів комунікаційних технологій у міжнародному спілкуванні.
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ПРН 7

ПРН 8

ПРН 9
ПРН 10

Знання та розуміння міжнародних інформаційних систем, концептуальнотеоретичних засад їх дослідження, типології та концепції організації міжнародних
інформаційних систем, особливостей формування сучасної постбіполярної системи
міжнародних відносин.
Знання та розуміння сучасних підходів організації аналітичної діяльності у
виробничих умовах, методики проведення аналітичних досліджень у галузі
міжнародних відносин та практичного використання їх результатів.
Уміння розширити, систематизувати та закріпити теоретичні знання з фахових
дисциплін у виробничих умовах.
Уміння застосовувати теоретичні знання у контексті розв’язання конкретних
завдань професійної діяльності на базі проходження практики, пов’язаних з
оцінкою і прогнозуванням подій та явищ, притаманних для сучасного світу та
системи міжнародних відносин.

ПРН 11

Уміння використовувати отримані на базі практики результати аналітичної
діяльності при написанні магістерської роботи.

ПРН 12

Уміння використовувати іноземну мову відповідно до потреб виробничої
діяльності на базі практики та підготовки магістерської роботи.

ПРН 13

Уміння використовувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси
для пошуку інформації, необхідної для виконання виробничих завдань та
написання магістерської роботи.

ПРН 14

Знання та розуміння базових положень міжнародних правових норм в галузі
інформаційної політики.
Знання та розуміння основних інформаційних технологій, які використовуються в
діяльності інституцій Європейського Союзу.
Знання та розуміння стратегій, програм і проектів міжурядових регіональних
організацій (РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЦЄІ, НАТО) в рамках яких розглядаються і вирішуються
проблеми становлення інформаційного суспільства в Європі.
Знання та розуміння етапів формування та розвитку зовнішньополітичних
концепцій держав Європи, характер та чинники впливу провідних гравців світової
політики на їх реалізацію.
Знання та розуміння національних особливостей втілення стратегій державного
брендингу в різних країнах Європи.

ПРН 15
ПРН 16

ПРН 17

ПРН 18

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Матеріально-технічне
забезпечення
Інформаційне та
навчально-методичне

Відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти
Спеціально обладнаний наочними та методичними матеріалами
центр розвитку компетентностей «Дипломатично-протокольна
служба».
Бібліотечні електронні ресурси, електронні наукові видання,
хмарні сервіси Microsoft.
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забезпечення

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

-

Міжнародна кредитна
мобільність

Укладено угоди про студентську мобільність із Поморською
академією в Слупську (Польща), Вільнюським університетом
(Литва)
Програми Еразмус+КА1 з Університетом Фоджа (Італія),
Університетом Кадису (Іспанія)
-

Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти
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ІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми
«Суспільні комунікації» та їх логічна послідовність

Код
компонента
1

Код

Компоненти
освітньої
програми К-сть
(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна
пр., робота)
кредитів

(н/д,
ат.)
2

3

Форма
підсумковог
о контролю

4

5

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

ОДФ.01

Проблеми сучасних міжнародних відносин та
світової політики

8

Іспит

ОК 2

ОДФ.02

Теорія та практика перекладу

8

Залік, іспит

ОК 3

ОДФ.03

Друга іноземна мова

8

Залік, залік

ОК 4

ОДФ.04

Аналітичний семінар

4

Залік

ОК 5

ОДФ.05

Суспільні комунікації в нових геополітичних
умовах

6

Іспит

ОК 6

ОДФ.06

Проблеми інформаційної безпеки в сучасному
світі

6

Залік

ОК 7

ОДФ.07

Міжнародні
інформаційні
глобальний розвиток

6

Іспит

ОК 8

ОП.01

Виробнича (аналітична) практика

6

Залік

ОК 9

ОП.02

Виробнича (перекладацька) практика

7,5

Залік

ОК 10

ОА.1

Підготовка
роботи

4,5

Захист
магістер

системи

кваліфікаційної

магістерської

Захист кваліфікаційної магістерської роботи

ОК 11

ОА.2

та

Комплексний кваліфікаційний іспит з теорії і
практики перекладу (англійська мова)

ської
роботи

1,5

Іспит

1,5

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

67

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

ВДС.2.01

Міжнародне інформаційне право
13

6

Залік

ВК 2

ВДС.2.02

Європейська інформаційна політика

8

Залік

ВК 3

ВДС.2.03

Брендинг держав Європи

5

Залік

ВК 4

ВДС.2.04

Інформаційні війни

4

Залік

23

Заліки

Вибірковий блок 2
Вибір з каталогу курсів
Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

14

Стуктурно-логічна схема освітньо-професійної програми

2.1.

«Суспільні комунікації»
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

Проблеми сучасних Теорія і практика
міжнародних
перекладу,
відносин та світової
2 кр.
політики,
8 кр.

Друга іноземна
мова,
4 кр.

Теорія і практика
перекладу,

Аналітичний
семінар,

6 кр.

4 кр.

Інформаційні війни,
4 кр.

Підготовка
кваліфікаційної
магістерської роботи, 4,5
кр.

Друга іноземна
мова, 4 кр.
Суспільні
комунікації в нових
геополітичних
умовах,
6 кр.

Міжнародні
інформаційні
системи та
глобальний
розвиток,
6 кр.

Проблеми
інформаційної
безпеки в
сучасному світі,
6 кр.

Брендинг країн
Європи, 5 кр.

Захист кваліфікаційної
магістерської роботи, 1,5
кр.

Міжнародне
інформаційне право,
6 кр.

Європейська
інформаційна
політика, 8 кр.

Виробнича
(перекладацька)
практика, 7,5 кр.
Переддипломна
(аналітична)
практика, 6 кр.
15

Комплексний
кваліфікаційний іспит з
теорії і практики
перекладу (англійська
мова),
1,5 кр.

Формування фахових

Формування фахових

(спеціальних) компетентностей

(професійних) компетентностей

16

Вибіркова частина

ІІІ. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії (освітньо-професійна програма «Суспільні комунікації») проводиться у формі
захисту кваліфікаційної магістерської роботи, комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії і
практики перекладу (англійська мова) й завершується видачею документу державного зразка про
присудження ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр з міжнародних
відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій і професійної кваліфікації: перекладач.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

ІV. Матриця відповідності програмних компетентностей
17

компонентам освітньої програми

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ВК 1

ВК 2

ВК 3

ВК 4

ОДФС.01

ОДФС.02

ОДФС.03

ОДФС.04

ОДФП.05

ОДФП.06

ОДФП.07

ОП.01

ОП.02

ОА.1

ОА.2

ВДС.2.01

ВДС.2.02

ВДС.2.03

ВДС.2.04

Позначки
програмних
компетентнос-тей та
освітніх компонентів
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ЗК 2

●

●
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●
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●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ФК 11

ФК 15
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●

●
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними
компонентами освітньої програми
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●

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ВК 1

ВК 2

ВК 3

ВК 4

ОДФС.01

ОДФС.02

ОДФС.03

ОДФС.04

ОДФП.05

ОДФП.06

ОДФП.07

ОП.01

ОП.02

ОА.1

ОА.2

ВДС.01

ВДС.02

ВДС.03

ВДС.04

Позначки програмних
результатів навчання та
освітніх компонентів
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ПРН 6
ПРН 7
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ПРН 14
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ПРН 15
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ПРН 16
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ПРН 17

●
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ПРН 18

●
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●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Якісний склад проектної групи,
яка утворена на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин
із спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Прізвище, ім’я, по-батькові
керівника та членів
проектної групи

Найменування
посади

Найменування закладу,
який закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

1
Керівник проектної групи

2

3

Жалоба Ігор
Володимирович

Завідувач
кафедри,
професор

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Стаж
науковопедагогі
чної
та/науко
вої
роботи

Інформація про наукову
діяльність(основні публікації за
напрямом, науково-дослідна
робота, участь у наукових
конференціях семінарах, робота з
аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою
студентів

Відомості
про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменуван
ня закладу,
вид
документа,
тема, дата
видачі)

4

5

6

7

28 р.

1. Eastern European railways in
transition : nineteenth to twentyfirst centuries / edited by Ralf
Roth and Henry Jacolin, supported
by Marie-Noelle Polino and
August Veenendaal. – Dorchester
: Ashgate, 2013. – 391 p. (P. 183202).

Стажування
Державна
установа
«Інститут
всесвітньої
історії НАН
України» з
01.02.2013
р. по
29.03.2017
р. Довідка

Чернівецький ордена Доктор історичних наук,
Трудового Червоного 2005 р.
Прапора
державний
07.00.02 – всесвітня
університет, 1986 р.
історія
Спеціальність: історія. Тема дисертації:
«Політика австрійського
Кваліфікація: історик,
уряду щодо шляхів
викладач історії та
сполучення на
суспільствознавства
північному сході
монархії в останній
чверті XVIII — на початку

20

2. Австрія й Україна на
історичних перехрестях : наук.

70-х років XIX ст.»
Професор кафедри
міжнародних відносин та
зовнішньої політики,
2007 р.

зб. / упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р.
Купчик, Л. В. Шпаковськи. – К.:
Дипломат. акад. України при
МЗС України, 2016. – 316 с. (укр.
і нім. мовами).

№42/к від
09.11.2013
р.

3. Жалоба І.В. Дипломатична та
консульська служба у вимірі
особистості. – К., 2016. – 428 c.
(С. 390-402.).
4.Жалоба І., Матлай Л.
Неурядові аналітичні центри та
їх роль у формуванні
зовнішньополітичного курсу
держави // Україна
дипломатична: Науковий
щорічник. – 2013. – Вип. 14. – С.
604-616.
Члени проектної групи
Ржевська Ніна
Федорівна

Професор

Київський
державний
університет
ім. Т.Г. Шевченка,
1986 р.
Спеціальність: науковий
комунізм

30
Д р.
Доктор політичних
наук, 2014 р.

23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних систем та
глобального розвитку.
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1. Ржевська Н.Ф. Оновлена
стратегія США: реалії та
очікування //Міжнародні
відносини. Серія «Політичні
науки». – 20152. –
№ 6. –
[Електронне наукове фахове
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