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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«Європейські студії»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

факультет міжнародних відносин 

кафедра країнознавства і міжнародного туризму  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр 

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій за спеціалізацією “Європейські студії”. 

Політолог-міжнародник. Перекладач.  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма  

«Європейські студії» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності 

НД 1492662, дійсний до 01.07.2025 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  

EQ-EHEA – другий цикл,   

EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність диплома бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня  

спеціаліста. 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Львівського 

національного університету імені Івана Франка», затвердженими 

Вченою радою. 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступного оновлення, не перевищуючи періоду акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

https://intrel.lnu.edu.ua/academics/master 

 

 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечення  фундаментальної  теоретико-прикладної та  науково-методичної підготовки 

випускників у галузі міжнародних відносин зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», за освітньою програмою «Європейські студії», здатних 

вирішувати складні спеціалізовані теоретичні задачі та розв’язувати практичні проблеми 

міжнародних відносин у різних сферах зовнішньої та внутрішньої політики. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань –  29 Міжнародні відносини. 

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії. 

Спеціалізація – Європейські студії. 

Об’єкти вивчення — міжнародні відносини, транскордонні та 

транснаціональні відносини, зовнішня політика держав Європи, 

міжнародні організації у Європі, європейський регіоналізм та ЄС у 

взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, 

європейська безпека та конфлікти, теоретичні основи та 

методологія міжнародно-політичних досліджень та регіональних 

студій.  

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної 

діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

регіональних студій, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та/або 

https://intrel.lnu.edu.ua/academics/master
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запровадження інновацій з особливим фокусом на міжнародно-

політичну динаміку держав Європи.  

Теоретичний зміст предметної області – теорія та практика 

міжнародних відносин, системи та джерела зовнішньої політики 

держави, регіональні, зокрема, європейські студії.   

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні 

методи та методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики 

оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах та 

регіональних студіях, методи та методики пошуку й оброблення 

інформації, методи експертного оцінювання ефективності 

зовнішньої політики та інтеграційних процесів.  

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, 

інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 

спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у 

дослідженні та аналізі міжнародних відносин, суспільних 

комунікаціях та регіональних, зокрема європейських студіях. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 29 Міжнародні відносини спеціальності 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії. 

Усебічні глибокі знання проблематики кооперації та інтеграції в 

міжнародному середовищі, зокрема конкретного прикладу  

Європейського Союзу, через розвиток умінь та навиків, необхідних 

для визначення, аналізу й розв’язання комплексних проблем 

взаємодії міжнародних акторів на регіональному рівні; здатності 

застосовувати отримані знання у професійній практиці, зокрема 

шляхом використання інноваційних методів при формуванні 

зовнішньополітичних наративів, спрямованих на взаємодію з 

іншими акторами в коопераційних й інтеграційних контекстах, 

концептуалізації й втіленні національно-державних пріоритетів у 

міжнародному середовищі; спроможності застосовувати отримані 

знання для здійснення незалежних наукових досліджень 

Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародний регіоналізм, 

європейські студії, спільні політики, нормативна могутність, 

інтеграція, Європейський Союз. 

Особливості програми  Ця,  комплексна за структурою, освітня програма забезпечує 

комплексну підготовку фахівців у сфері регіональних студій і 

міжнародних відносин, з особливим акцентом на інтеграційному 

об’єднанні – Європейському Союзі, його внутрішній структурі, 

політиках, функціях, проблемах розвитку, нормативному 

потенціалі, участі та ролі в сучасних міжнародних відносинах 

тощо. 

Освітня програма покликана забезпечити новітнє розуміння 

особливостей, рівнів та якості процесів регіональної інтеграції, з 

урахуванням світових трендів сек’юритизації, трансрегіоналізму й 

глобалізації.  

Викладачі, залучені до реалізації освітньої програми, акумулювали 

значний міжнародний дидактичний досвід й дослідницький 

потенціал. 

Програма передбачає вдосконалення знань і практичне 

застосування двох іноземних мов.  
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4 - Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники придатні до працевлаштування на посади відповідно 

до Національного класифікатора України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 

2008 (ISCO-08), які потребують наявності вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»: 3431 – Секретарі адміністративних органів; 

3436 – Помічники керівників; 231 – Викладачі закладів вищої 

освіти; 2310.2 – Інші викладачі закладів вищої освіти; 2419 – 

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 2433 – 

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу; 2443 

– Професіонали в галузі філософії, історії та політології; 2443.1 – 

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія); 2443.2 – 

Філософи, історики та політологи; 11 – Законодавці, вищі державні 

службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядних 

організацій; 12 – Керівники підприємств, установ та організацій; 

1229 – Керівники інших основних підрозділів; 123 – Керівники 

функціональних підрозділів; 1238 – Керівники проектів та програм; 

1239 – Керівники інших функціональних підрозділів; 13 – 

Керівники малих підприємств без апарату управління; 1319 – 

Керівники інших малих підприємств без апарату управління; 1473 

– Менеджери (управителі) у сфері надання інформації; 1474 – 

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;  

Подальше навчання Можливість навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання і навчання здійснюється у формі лекцій, семінарських і 

практичних занять, самостійної роботи на основі опрацювання 

наукової літератури, навчальних посібників, конспектів лекцій та 

інформації мережі Інтернет, індивідуальних занять та консультацій, 

проходження навчальної і виробничої практик, написання та 

публічного захисту курсових і магістерських робіт. 

У навчальному процесі застосовується студентоцентроване 

навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, 

технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, 

інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, 

кредитно-трансферна система організації навчання, електронне 

навчання в системі Moodle, самостійне навчання, навчання на 

основі досліджень. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною 

(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

вербальною («зараховано», «незараховано») системами.  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 

самоконтроль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання в 

тому числі комп’ютерне тестування, лабораторні звіти, презентації, 

захист курсових робіт та проектів, звітів з практик, захист 

кваліфікаційної роботи магістра.  

Поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 



5 

 

захист індивідуальних завдань у формі есе або презентацій. 

Підсумковий контроль – усні або письмові екзамени, заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – підготовка та публічний захист 

(представлення) кваліфікаційної (магістерської) роботи та 

комплексного атестаційного іспиту.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні задачі й прикладні 

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 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) 

компетентності 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

СК3. 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.  

СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні системи.  

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини 

у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, 

правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та 

правової науки, міждисциплінарних досліджень.  

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження 

проблем міжнародних відносин та світової політики,  суспільних 

комунікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та 

переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та 

міжнародні документи.  

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн 

та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних 

процесів, та місця в них України.  

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 
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знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення 

своєї фаховості та рівня кваліфікації.  

СК11. Здатність здійснювати дослідження та/або запроваджувати 

інновації у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій.  

СК12. Здатність будувати і досліджувати моделі процесів у сфері 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

СК13. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові 

досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

CK14. Здатність аналізувати теоретичні та практичні аспекти 

інтеграційних процесів в європейському регіоні і прогнозувати 

основні тенденції їхнього розвитку. 

СК15. Здатність досліджувати механізми функціонування 

Європейського Союзу як особливого інтеграційного об’єднання в 

умовах регіоналізації та глобалізації. 

СК16. Здатність виявляти специфіку взаємодії Європейського 

Союзу з іншими міжнародними акторами в контексті реалізації 

євроінтеграційного курсу України. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

ПРН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стан 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 й аналізувати міжнародні та зовнішньо полі-

тичні 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 проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.   

ПРН11. Здійснювати професійний усний та письмовий переклад 
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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. 

ПРН15. Планувати та здійснювати дослідження проблем 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій з використанням сучасних наукових методів, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, аргументувати висновки, 

презентувати результати. 

ПРН16. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.  

ПРН17. Знати і розуміти теорії європейської інтеграції та 

критично осмислювати їхнє застосування на практиці. 

ПРН18. Досліджувати моделі формування та реалізації спільних 

політик Європейського Союзу з урахуванням особливостей 

взаємодії національно-державних та наднаціональних структур. 

ПРН19. Аналізувати сучасний стан і напрями зовнішньої 

політики Європейського Союзу та визначати перспективи вступу 

України до ЄС. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики кадрового забезпечення 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, які залучені до викладання 

навчальних дисциплін нормативно-варіативної частини програми 

(лекції), мають відповідний фах за дипломом про вищу освіту, 

ступінь кандидата/доктора наук, вчене звання або перебувають на 

посаді доцента/професора профільної кафедри. Усі викладачі 

відповідають кадровим вимогам щодо здійснення освітньої 

діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

На кафедрі працюють 2 професори (1 ставка, 0,5 ставки за 

сумісництвом), 6 доцентів (5 ставок, 0,5 ставки за сумісництвом), 1 

асистент (0,25 ставки). 

До викладання на ОПП запрошуємо політиків, дипломатів та 

державних службовців (співробітників профільних міністерств).  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення для проведення лекційних та семінарсько-

практичних занять відповідають вимогам правил пожежної безпеки 

та санітарним нормам. Матеріально-технічна база забезпечує 

проведення всіх видів навчальних занять та науково-дослідної 

роботи студентів. Виконання навчального плану  забезпечене 

навчальними приміщеннями, мультимедійним обладнанням, 

комп’ютерним класом факультету, необхідним програмним 

забезпеченням і необмеженим доступом до Інтернет-мережі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Доступ до електронного каталогу Наукової бібліотеки 

Університету, створення корпоративної пошти через Office 365, 
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забезпечення система дистанційного навчання Університету, розроблені 

електронні курси з навчальних дисциплін у електронній системі 

Moodle, методичний фонд кафедри, доступ до баз даних Scopus, 

Web of Science, періодичні англомовні видання. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Забезпечується згідно нормативних документів Університету, 

зокрема з Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка; Одеським національним університетом імені І. І. 

Мєчнікова; Маріупольським державним університетом. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Забезпечується згідно нормативних документів Університету. 

У рамках програми ЄС Erasmus+ на основі двосторонніх договорів 

між Університетом та закладами вищої освіти країн-партнерів, 

зокрема: Тартуським університетом (University of Tartu, Estonia); 

Люндським університетом (University of Lund, Sweden); 

Познанським університетом імені Адама Міцкевича (Adam 

Mickiewicz University in Poznan, Poland); Університетом Вітаутаса 

Магнуса (Vytautas Magnus University, Lithuania). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови навчання визначаються «Правилами прийому до 

Львівського національного університету імені Івана Франка».  
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова для наукової комунікації 3 іспит 

ОК 2 Практикум перекладу 5 іспит 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 3 Дипломатична служба і консульські установи 

України  

3 іспит 

ОК 4 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики  3 іспит 

ОК 5 Національна і регіональна безпека 3 іспит 

ОК 6 Виробнича (переддипломна) практика 9 диференційований залік 

ОК 7 Атестаційний іспит за спеціальністю 3 іспит 

ОК 8 Кваліфікаційна (магістерська) робота 9 захист в ЕК 

ОК 9 Курсова робота 3 залік 

1.2. Дисципліни спеціалізації 

ОК 10 Політика сусідства ЄС 4 іспит 

ОК 11 Діаспора і національні меншини у зовнішній 

політиці держав Європи 

3 залік 

ОК 12 Спільні політики ЄС  4 залік 

ОК 13 Трансформаційні процеси в державах Європи 3 іспит 

ОК 14 Теорія кооперації та інтеграції 3 іспит 

ОК 15 Теоретичний семінар 3 залік 

ОК 16 Зовнішня політика ЄС  3 іспит 

ОК 17 Інституційні основи взаємодії України з 

Європейським Союзом 

3 іспит 

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

67  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗК 1.1.01 Дисципліна вільного вибору студентом   

ВБ 1 Моделювання геополітики 4 залік 

Україна в сучасних геополітичних процесах 

ВБ 2 Слов'янська мова 3 залік 

Польська мова 

ВБ 3 Сучасна зовнішня політика Республіки Польща 6,5 залік 

Управління міжнародними проектами 

ВБ 4 Еліти у міжнародних відносинах 6,5  

залік Комунікація і пропаганда в міжнародних 

відносинах 

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90  
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Політика сусідства ЄС 

 
ОК 12. Спільні політики ЄС 

 
 

ОК 16. Зовнішня політика ЄС 

 

ОК 11. Діаспора і національні меншини у зовнішній політиці держав 
Європи 
   

ВБ 4 

 
ВБ 1 

 
ОК 4. Аналіз та прогнозування 

зовнішньої політики  
 

ОК 5. Національна і регіональна 

безпека  
 
ОК 3. Дипломатична служба і 
консульські установи України  
 

ОК 17. Інституційні основи взаємодії 
України з Європейським Союзом 

Діаспора і національні меншини у 
зовнішній політиці держав Європи 

 
ОК 13. Трансформаційні процеси в державах Європи 

 ВБ 3 

 
ВБ 2 

 ОК 14. Теорія кооперації та інтеграції 
 

ОК 1. Іноземна мова для наукової комунікації 
 

ОК 2. Практикум перекладу 

 

ОК 5. Атестаційний іспит за спеціальністю 

 

ОК 7. Курсова робота  
  

ОК 4. 
Виробнича  

(переддипломна) 
практика 

 

ОК 6. 
Кваліфікаційна 
(магістерська) 

робота 

 

 ОК 15. Теоретичний семінар 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

магістерської роботи та атестаційного іспиту. 

Кваліфікаційна магістерська робота має розв’язувати складну задачу або проблему в сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог У кваліфікаційній роботі не повинно міститися академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації результатів. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 

сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства. 

Атестаційний іспит за спеціальністю повинен продемонструвати результати навчання 

відповідно до стандарту вищої освіти України та освітньої програми закладу вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження випускникам освітнього ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації: Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за 

спеціалізацією «Європейські студії». Політолог-міжнародник. Перекладач. 
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4. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ  

програмних компетентностей 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 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ЗК 1      +   +      +   

ЗК 2 + +  + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3   + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + +   +   +          

ЗК 5   + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6 + +   +   +   +  +     

ЗК 7 + + + + +   +       +   

ЗК 8      + + + +      +   

ЗК 9  +    + + + +    +  +  + 

СК 1   +   +   + + +  + + +  + 

СК 2   + + +  + +  + +  +    + 

СК 3   + +  +  + +  + + +  + + + 

СК 4    + + + +  +   + + + + +  

СК 5   + + + + +  + + + + +  + + + 

СК 6    +  +   + + +   + +   

СК 7 +  +  + + + +   +  +    + 

СК 8 + + +  +   +   +      + 

СК 9   + +  + +  + + + + + + + + + 

СК 10 + + + +    + + + + + + + + + + 

СК 11 +  + + + +   +    +  +   

СК 12   +   +   +  +    +   

СК 13    + + + + + + + + + + + + + + 

СК 14             + +  +  

СК 15          +  + +   + + 

СК 16          +      + + 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ПРН 1   + +  + +  +   + + + +   
ПРН 2   + +   +     + +   +  
ПРН 3   + + + +   + + + +  + + + + 
ПРН 4   + +  + +  +    +     
ПРН 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 6   + + +      + + +   +  
ПРН 7   + + +    + + + + +  + +  
ПРН 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 9 + + +  +   +   +  +     
ПРН 10        +   +       
ПРН 11 + +    +  + +          
ПРН 12   +   +   +  +    +  + 
ПРН 13 +  + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 14  +    + + + +  +    +   
ПРН 15   + + + +   + + + + + +  + + 
ПРН 16   + + + + +  + + + + + +  + + 
ПРН 17            +  +    
ПРН 18          +  +    +  
ПРН 19          +      + + 

 


