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ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

Зміни зумовлені запланованим на 2021 рік переглядом освітньо-

професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії», нова редакція якої 
(затверджена освітня програма рішенням Вченої ради Київського університету імені 

Бориса Грінченка від 27.04.2017, протокол № 4 (наказ № 348 від 26.05.2017) приведена у 

відповідність до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за 

галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

04.08.2020 № 1002 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти») затверджена рішенням Вченої ради 

Київського університету імені Бориса Грінченка від 24.09.2020, протокол № 8 

(наказ № 540 від 24.09.2020), а також рекомендаціями отриманими під час 

роботи експертної групи та ГЕР під час акредитації. 

Крім того в процесі реалізації освітньої програми (виконання навчального 

плану, розробки робочих навчальних програм дисциплін, проведення 

практичної підготовки та атестацій) 2020-2021 навчального року, 

рекомендацій експертної групи та ГЕР, результатів опитувань здобувачів, 

академічної спільноти, керівників баз практик і роботодавців було розроблено 

і внесено зміни у такі розділи:  

• характеристика освітньої програми, 

• програмні компетентності та результати навчання, 

• форма атестації, 

• перелік компонентів ОПП та їх логічна послідовність, а саме:  

- у відповідності до Стандарту вищої освіти по спеціальності 291 замість 

екзамену з професійного спілкування іноземною мовою впроваджено 

атестаційний екзамен зі спеціальності; 

- введено новий змістовий модуль до дисципліни «Українські студії» – 

«Історія дипломатії та зовнішньої політики України», замість ОК «Історія 

української дипломатії» через відсутність артикульованої проблематики про 

зовнішню політику України, що передбачено Стандартом;  

- введено нову дисципліну «Основи міжнародної політичної аналітики» 

замість дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика»: додано 

змістовий модуль «Зовнішня політика та проблеми національної безпеки», 

проблематика якої передбачена Стандартом (замість змістового блоку 

«Міжнародні економічні відносини», результати навчання з якого враховані 

у змістовому модулі «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій 

політиці»);  

- введено окремий освітній компонент «Міжнародні відносини та світова 

політика»;  

- введено окремий освітній компонент «Конфліктологія та теорія 

переговорів». 

 

 



1. Профіль освітньої програми 

291.00.02 «Регіональні студії» 

зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Факультет права та міжнародних відносин 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої 

освіти  

Бакалавр 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Освітня програма Освітньо-професійна програма «Регіональні студії» 

Кваліфікація Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь – Бакалавр  

Спеціальність – Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Освітня програма – Регіональні студії 

Форма навчання Інституційна (денна (очна)) 

Мова викладання Українська мова 

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

LLL - 6 рівень 
Тип диплому та 

обсяг  

освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний  

Обсяг освітньої програми: 

– на базі повної  загальної середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС;  

– на  основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право 

визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів 

ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

Передумови Повна загальна середня освіта 

 
Наявність 

акредитації 
Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти, Україна. 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 

«Регіональні студії» за спеціальністю 291 Міжнародні 



відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

перший (бакалаврський) рівень. 

Сертифікат: № 1659 від 11.06.2021.  

Строк дії - до 01.07.2026. 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-

pidgotovki/bakalavr.html  

2 – Мета освітньої програми 

Підготувати компетентних, конкурентоспроможних фахівців в галузі міжнародних 

відносин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності в системі політичних, соціально-економічних та 

культурних відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин 

країн/регіонів; сформувати відповідні компетентності для подальшого навчання, 

професійного зростання та саморозвитку. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Опис предметної 

області 
Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та 

транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, 

зовнішня політика та національні інтереси України, 

міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та 

міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та 

конфлікти. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та 

зовнішньої політики або у процесі навчання, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і 

передбачають застосування відповідних теорій та методів. 

Теоретичний зміст предметної області: теорія міжнародних 

відносин, форми та способи їх організації, історія та практика 

міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, 

природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні 

конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, 

міжнародне регіонознавство, природа та еволюція 

міжнародних комунікацій та міжнародного інформаційного 

простору. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу процесів 

у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та 

регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу 

інформації. 

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/bakalavr.html
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/bakalavr.html


спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-

комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-

аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що 

застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних відносин, 

міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних 

студіях. 

Програма передбачає ознайомлення із: 

- витоками, основними етапами, закономірностями 

розвитку та сучасним станом міжнародних відносин та 

світової політики; 

- політичним устроєм, історією, культурними та 

національними традиціями, цінностями країн світу, які 

впливають на формування та реалізацію зовнішньої політики 

та міжнародних взаємодій; 

- структурою та особливостями діяльності органів 

дипломатичної служби, зовнішньополітичних установ та 

міжнародних організацій; 

- теоріями суспільних наук та спеціальними науковими 

методами дослідження проблем міжнародних відносин. 

Структура 

освітньої 

програми 

Обов’язкова частина (180 кредитів ЄКТС, 75 %):  

дисципліни, спрямовані на формування загальних та 

компетентностей (16 кредитів), дисципліни спрямовані на 

формування фахових компетентностей (116 кредитів, з них 

мовна підготовка - 62 кредити), атестація (9 кредитів). Частка 

практик: 39 кредитів (22%).  

Вибіркова частина (60 кредитів ЄКТС, 25 %): дисципліни 

вільного вибору. 

Особливості 

програми 

Обов’язкове вивчення двох іноземних мов (англійська, 

французька) та можливість вибору третьої (німецька, 

іспанська, польська).  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин і 

координують діяльність державних органів у сфері 

зовнішніх зносин; органах дипломатичної служби України 

(Міністерство закордонних справ України; представництва 

Міністерства закордонних справ України на території 

України; закордонні дипломатичні установи України); у 

державних установах (держадміністраціях, органах 

місцевого самоврядування, міжнародних відділах 

центральних органів виконавчої влади); у приватних 

структурах, які здійснюють міжнародну діяльність. 

Випускники, що здобули вищу освіту першого 

(бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Регіональні 

студії», можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 

3436 – референт  



3439 – аташе  

3439 – віце-консул  

3439 – дипломатичний агент  

3439 – дипломатичний кур'єр  

3439 – інспектор  з туризму 

3439 – консул  

3439 – посланник  

3439 – секретар дипломатичного агентства  

3439 – секретар колегії (комітету)  

3439 – секретар центрального органу виконавчої влади. 

Академічні права Можливість продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентризм та індивідуально-особистісний підхід; 

посилення практичної орієнтованості навчання, навчання на 

основі досліджень та творчої спрямованості у формі 

комбінації лекцій, семінарських і практичних занять, 

самостійної навчальної і дослідницької роботи з 

використанням елементів дистанційного та проблемно-

орієнтованого навчання, виробничих практик, курсових робіт.  

Під час останнього року навчання 83% часу відводиться на 

практику та підготовку кваліфікаційної роботи. 

Стимулювання самонавчання здобувачів вищої освіти та 

організація групової роботи з метою набуття навичок 

командної роботи та самостійного пошуку вирішення 

проблеми, зокрема, під час розв’язування практичних кейсів. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає 

оцінювання студентів за всі види аудиторної та 

позааудиторної освітньої діяльності у вигляді проміжного, 

підсумкового (семестрового) контролю, а також атестації. 

Проміжний контроль (усне опитування, письмовий експрес-

контроль/комп’ютерне тестування тощо), модульний 

контроль, підсумковий семестровий контроль (заліки, іспити в 

усній, письмовій (тестування), комбінованій формах, захист 

звітів з практики), атестація (захист кваліфікаційної роботи, 

атестаційний іспит зі спеціальності). 

Оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається відповідно 

до Уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень 

студентів Київського університету імені Бориса Грінченка 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в сфері міжнародних відносин та, 

зокрема, регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності 

держав, міжнародних взаємодій між державами, 

міжнародними організаціями та недержавними акторами, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та 

передбачає застосування теорій суспільних наук та 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_38_16.02.2009.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_38_16.02.2009.pdf


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. 

ЗКЗ. 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 як усно, так і 

письмово. 

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним 

Спеціальні  

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 

розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин та 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 задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав та регіональних досліджень. 

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, 

міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й 

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 задач 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, їх місця 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. 

СК14. Здатність розуміти закономірності розвитку та 

самостійно аналізувати ситуацію та питання національної 

безпеки в країнах/регіонах світу на основі інформації 

політичного, історичного, економічного, культурного, 

правового характеру. 

СК15. Здатність розуміти роль гуманітарної складової в 

світовій політиці, діяльності міжнародних організацій в 

гуманітарній сфері; важливості дотримання прав людини під 

час збройних конфліктів. 

СК16. Здатність розуміти геополітичні та геоекономічні 

інтереси у зовнішній політиці країн світу та механізми 

реалізації їх зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

стратегій. 

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН01. 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. 

РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 

особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному 

рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів. 

РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у 

світовій політиці. 

РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики 

держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та 



реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу 

формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. 

РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 

необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси. 

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

регіональних систем, міжнародних комунікацій. 

РН09. 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. 

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному 

рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 

РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації 

відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні матеріали.  

РН12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на 

іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та 

багатосторонніх міжнародних проектів. 

РН13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 

комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, 

аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. 

РН14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне 

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

спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин та регіональних студій . 

РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній 

діяльності. 

РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 

необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

РН18. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та 

міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати 

досліджень. 

РН19. Збирати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію 

політичного, історичного, економічного, правового та культурного 

характеру про країни і регіони світу, про міжнародні туристичні потоки. 
 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з 

професорсько-викладацького складу кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин. До викладання окремих дисциплін 

відповідно до їх компетенції та досвіду залучений 

професорсько-викладацький склад кафедр: іноземних мов 

(Факультет права та міжнародних відносин); філософії; 

історії України (Історико-філософський факультет); 

української мови; романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства (Інститут філології); управління; 

комп’ютерних наук та інформатики (Факультет 

інформаційних технологій та управління); спорту та фітнесу 

(Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту).  

Практико-орієнтований характер освітньої програми 

передбачає широку участь фахівців-практиків, що 

відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний 

зв’язок теоретичної та практичної підготовки.  

Кадрове забезпечення освітньої програми відповідає 

вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Викладання навчальних дисциплін здійснюється в аудиторіях 

загального та спеціального призначення. 

Навчальний процес відбувається в навчальних аудиторіях та 

центрах розвитку компетентностей: «Дипломатично-

протокольна служба», Інформаційно-аналітичний центр, 

Центр перекладу, що забезпечені проекційною технікою 

загального користування, а також комп’ютерами з 

підключенням до мережі Інтернет, де встановлене відповідне 

програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

Площі приміщень, що використовуються у навчальному 

процесі, відповідають вимогам доступності, санітарним 

нормам, вимогам правил пожежної безпеки. 

Діють власні об’єкти соціально-побутові інфраструктури 

(їдальня, буфет, актова зала, спортивна зала, спортивний 

майданчик, тренажерна зала, басейн, медичний пункт). 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 Офіційний веб-сайт Київського університету імені 

Бориса Грінченка https://kubg.edu.ua/, що містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти тощо;  

 Цифровий кампус https: //digital.kubg.edu.ua/, що 

містить інформацію про: всі сервіси цифрової освіти, 

цифрову науку із доступом до різних платформ; цифрове 

управління нормативними базами, реєстрами, 

документообігом; імідж та лідерство; цифровий простір із 

особистими кабінетами і корпоративною поштою; 

інфраструктуру університету; 



 Система електронного навчання Університету 

(Moodle);  

 сервіси для організації онлайн-занять: Google Meet 

(корпоративний), Google Chat, Google Hangouts, Google 

Classroom; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

 бібліотека, читальні зали;  

 електронна бібліотека, репозиторій 

http://elibrary.kubg.edu.ua/;  

 доступ до електронних наукових баз Scopus, Web of 

Science,  EBSCO та ін.; 

 навчальні і робочі навчальні плани;  

 графік освітнього процесу; 

 робочі програми навчальних дисциплін; 

 програми практик  

 програми екзаменів 

 методичні рекомендації до написання курсових робіт, 

кваліфікаційної роботи тощо. 

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 

- 

 



ІІ. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми 
 

Код 

освітнього 

компонента 

Код (№ з/п) 
навчальної 

дисципліни, 

практики, 

курсової 

роботи, 

атестації у 

навчальному 

плані 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

роботи/проєкти, практики, форми атестації) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1 ОДЗ.1 Університетські студії 4 залік 

Я – студент 1 

Лідерство служіння 1 

Вступ до спеціальності  2 

ОК 2 ОДЗ.2 Українські студії 4 залік 
Історія дипломатії та зовнішньої політики України 2 

Історія української культури 2 

ОК 3 ОДЗ.3 Філософські студії 4 екзамен 

ОК 4 ОДЗ.4 Фізичне виховання 4 залік, залік 

ОК 5 ОДФ.1 Міжнародні відносини та світова 

політика 

6 екзамен 

ОК 6 ОДФ.2 Основи міжнародної політичної 

аналітики 

8 екзамен 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці 2 

Гуманітарний чинник у світовій політиці 2 

Зовнішня політика та проблеми національної безпеки 2 

Теорія міжнародних відносин 2 

ОК 7 ОДФ.3 Країнознавство 18 залік, екзамен 
захист курсової 

роботи 

Країнознавство 7 

Основи міжнародного туризму 4 

Інформаційно-комп’ютерні технології в країнознавстві 3 

Практикум країнознавчих досліджень 4 

ОК 8 ОДФ.4 Міжнародне право 6 екзамен 
Міжнародне публічне право 2 

Міжнародне приватне право 2 

Європейське право 2 

ОК 9 ОДФ.5 Основи дипломатії та дипломатичної 

служби 

12 екзамен 

Дипломатичний протокол та етикет 8 

Дипломатична та консульська служба 4 

ОК 10 ОДФ.6 Конфліктологія та теорія переговорів 4 залік 

ОК 11 ОДФ.7 Українська мова за професійним 

спрямуванням 

4 екзамен 

ОК 12 ОДФ.8 Перша іноземна мова (англійська) 24 залік, екзамен 

ОК 13 ОДФ.9 Теорія і практика перекладу першої 

іноземної мови 

8 залік, екзамен 

ОК 14 ОДФ.10 Друга іноземна мова (французька) 20 залік, екзамен 

ОК 15 ОДФ.11 Теорія і практика перекладу другої 

іноземної мови 

6 залік, екзамен 

ОК 16 ОП.1 Виробнича практика (перекладацька) 18 залік 

ОК 17 ОП.2 Виробнича практика (консульська 

робота) 

9 залік 

ОК 18 ОП.3 Виробнича практика (інформаційно-

аналітична) 

9 залік 



ОК 19 ОП.4 Переддипломна практика 3 залік 

ОК 20 ОА.1 Підготовка та захист кваліфікаційної 

бакалаврської роботи  

7,5 захист 

ОК 21 ОА.2 Атестаційний екзамен зі спеціальності 1,5 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 180 

Вибіркові компоненти ОП (додаток 1) 

Вибір з каталогу курсів 
ВК ВД Студент обирає дисципліни з Каталогу 

на відповідну кількість  кредитів 

60 екзамени, 

заліки 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 



 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

Обов’язкові компоненти 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
Університетські 

студії (4 кр.) 
    

Філософські 
студії ( 4 кр.) 

  

Фізичне виховання 
( 4 кр.) 

      

Українська мова за 
професійним 

спрямуванням (4 кр) 

Українські студії 
(4 кр.) 

      

Перша іноземна мова (англійська) 
(24 кр.) 

Теорія і практика перекладу першої іноземної мови, 
(8 кр.) 

Виробнича практика 
(перекладацька), 

(18 кр.) 
Друга іноземна мова (французька) 

(20 кр.) 
Теорія і практика перекладу другої 

іноземної мови (6 кр.) 
 

Основи дипломатії та 
дипломатичної 
служби (12 кр.) 

Конфліктологія та 
теорія переговорів 

(4 кр.) 
      

 
Міжнародні 

відносини та світова 
політика (6 кр.) 

Основи міжнародної 
політичної аналітики 

(8 кр.) 
   

Виробнича практика 
(консульська робота), 

(9 кр.) 

Переддипломна 
практика,  

(3 кр.) 

  
Країнознавство 

(18 кр.) 
Міжнародне право  

(6 кр.) 
 

Виробнича практика 
(інформаційно-

аналітична), (9 кр.) 

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
бакалаврської 

роботи, (7,5 кр.) 

       

Атестаційний 
екзамен зі 

спеціальності, 
(1,5 кр.) 

 

 

 



 

ІІІ.  Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми 291.00.02 «Регіональні студії» 

проводиться у формі: 

 захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи;  

 атестаційного екзамену зі спеціальності. 

 

1). Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері міжнародних 

відносин та/або регіональних студій, зокрема, яка характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій і методів 

суспільних наук. 

Кваліфікаційна робота обов’язково проходить перевірку на відсутність 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації і оприлюднюється у 

репозиторії Університету.  

 

2). Атестаційний екзамен зі спеціальності передбачає перевірку 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, 

зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між 

державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає 

застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів 

дослідження проблем міжнародних відносин. 

 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Виконання освітньо-професійної програми в повному обсязі 

завершується видачею випускнику документа встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра. 
 



 

IV. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 

 

  

Позначки 

програмних 

компетентнос

тей та 

освітніх 

компонентів О
Д

З
.1

 

О
Д

З
.2

 

О
Д

З
.3

 

О
Д

З
.4

 

О
Д

Ф
.1

 

О
Д

Ф
.2

 

О
Д

Ф
.3

 

О
Д

Ф
.4

 

О
Д

Ф
.5

 

О
Д

Ф
.6

 

О
Д

Ф
.7

 

О
Д

Ф
.8

 

О
Д

Ф
.9

 

О
Д

Ф
.1

0
 

О
Д

Ф
.1

1
 

О
П

.0
1
 

О
П

.0
2
 

О
П

.0
3
 

О
П

.0
4
 

ЗК1 ●  ●     ●          ● ● 

ЗК2  ●  ● ● ● ●  ● ●         ● 

ЗК3  ●   ● ● ●  ● ●  ●  ●  ● ● ● ● 

ЗК4     ● ● ● ● ● ●          

ЗК5   ●  ● ● ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  

ЗК6     ●    ● ●  ●       ● 

ЗК7     ● ● ●  ● ●  ●  ●  ● ● ● ● 

ЗК8      ● ●           ● ● 

ЗК9      ● ●         ●  ●  

ЗК10         ● ● ●       ● ● 

ЗК11            ● ● ● ● ●    

ЗК12  ●    ● ●    ● ●  ●  ●  ● ● 

ЗК13      ●   ● ●        ● ● 

СК1     ● ● ●  ● ●        ● ● 

СК2     ● ● ● ● ● ●        ● ● 

СК3     ● ● ● ● ● ●        ● ● 

СК4     ● ● ●  ● ●       ● ● ● 

СК5     ● ●  ● ● ●  ●   ●   ● ● 

СК6         ●   ● ● ● ● ● ●   

СК7  ●   ● ● ● ● ● ●        ● ● 

СК8  ●   ● ● ●  ● ●       ● ● ● 

СК9     ● ● ● ●          ● ● 

СК10     ● ● ●           ● ● 

СК11  ●   ● ● ●  ●   ●  ●    ● ● 

СК12     ● ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

СК13     ●  ●  ● ●  ●  ●    ● ● 

СК14     ● ● ●     ● ● ● ● ●  ● ● 

СК15      ● ● ● ●         ● ● 

СК16      ● ●           ● ● 



 

 

V. Матриця забезпечення результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 

 
Позначки 

результатів 

навчання та 

освітніх 

компонентів О
Д

З
.1

 

О
Д

З
.2

 

О
Д

З
.3

 

О
Д

З
.4

 

О
Д

Ф
.1

 

О
Д

Ф
.2

 

О
Д

Ф
.3

 

О
Д

Ф
.4

 

О
Д

Ф
.5

 

О
Д

Ф
.6

 

О
Д

Ф
.7

 

О
Д

Ф
.8

 

О
Д

Ф
.9

 

О
Д

Ф
.1

0
 

О
Д

Ф
.1

1
 

О
П

.0
1
 

О
П

.0
2
 

О
П

.0
3
 

О
П

.0
4
 

РН01 ●  ●  ● ● ● ● ● ●  ●  ●    ● ● 

РН02     ● ● ● ● ● ●  ●  ●    ● ● 

РН03     ● ● ●  ● ●        ● ● 

РН04  ●   ● ● ●  ● ●  ●  ●   ● ● ● 

РН05  ●     ● ● ●         ● ● 

РН06     ● ● ●   ●        ● ● 

РН07  ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

РН08  ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

РН09 ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

РН10       ●  ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● 

РН11  ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● 

РН12         ●  ● ● ● ● ● ●    

РН13     ● ● ●  ● ●  ●  ●  ● ●   

РН14     ● ● ●  ● ● ● ●       ● 

РН15     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

РН16  ●   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ●  

РН17 ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ●    ● ● 

РН18 ● ●    ●     ● ●  ●    ● ● 

РН19  ●   ● ● ●             



 

Додаток 1 – ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

  

Реалізація студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 

передбаченого пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про 

вищу освіту» в Київському університету імені Бориса Грінченка 

відбувається відповідно до Положення про порядок та умови здійснення 

вибору навчальних дисциплін студентами, затвердженого наказом від 

25.11.2016 № 642.  
 

1. Вибір з каталогу курсів 

 

Вибір дисциплін із каталогу курсів з урахуванням власних потреб та 

інтересів щодо майбутньої фахової діяльності дозволяє студенту 

поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загально-професійні 

компетентності в межах споріднених спеціальностей і галузі знань та / або 

ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей 

знань та розширити або поглибити знання за загальними 

компетентностями 


	ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

