
1. Напрям підготовки / Educational Field : код спеціальності та назва 
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 

2. Кваліфікація, що присвоюється / Qualification Granted 
бакалавр з міжнародних відносин 

 

3. Рівень кваліфікації / Qualification Level : Бакалавр (перший рівень вищої освіти) 

 

4. Спеціальні вимоги до зарахування / Special Requirements for Admission : 
Зарахування на навчання відбувається на підставі Правил прийому до ЧНУ ім. П.Могили 

 

5. Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) / Special Regulations for 

Recognition of Prior Education (formal, informal, or non-certificate) : так/ні; якщо 

потрібні, то уточнити які саме 

Ні, немає  

 

6. Вимоги і положення до кваліфікації / Requirements and Provisions for 

Qualification 
1) визначати цілі та завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне та безпечне 

виконання; 

2) володіння методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу; 

3) організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності 

проводити соціологічні дослідження: враховувати суспільні відносини при здійснені 

діяльності, враховувати політичні переконання при здійсненні діяльності; 

4) здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування; 

здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої і загальнонаукової 

іншомовної літератури, використання її у соціальній та професійній сферах; 

5) застосовувати елементи соціокультурної компетенції; 

6) застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності; 

7) уміння вести дискусію й викладати свої погляди на внутрішньополітичні та 

зовнішньополітичні процеси в світі та Україні. 

   

7. Профіль програми / Program Profile 
Строк навчання 3 роки 10 місяців за денною формою навчання (288 кредитів ECTS, з яких 

240 у рамках нормативних та вибіркових дисциплін та 48 за рахунок додаткових освітніх 

послуг). 

 

8.Ключові результати навчання / Key Learning Outcomes 
1) аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі історичного, 

дипломатичного, економічного, правового підходів; 

2) використовувати в комунікаціях, бесідах правила дипломатичного протоколу та 

етикету; 



3) використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних 

економічних відносин, міжнародних зв’язків підприємств, установ та організацій регіону з 

іноземними державами; 

4) провадити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови; 

5) планувати проведення інформаційно-аналітичних робіт; 

6) готувати документи для дипломатичної комунікації; 

7) готувати довідки, проекти та інші ділові документи; 

8) враховувати правові засади при здійсненні діяльності; 

9) виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби; 

10) використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій; 

11) використовувати правила дипломатичного протоколу та етикету. 

 

9.Доступ до подальшого навчання / Access to Further Education 
Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у відповідності 

до напряму підготовки (повна вища освіта). 

 

10.Положення про екзамени, оцінювання та оцінки / Regulations for 

Examinations, Assessment and Grades:  
Оцінювання здійснюється відповідно до положення «Про порядок і методику проведення 

заліків та екзаменів у ЧНУ ім. П. Могили» 

 

11. Вимоги до випуску / Graduation Requirements 
Вчасне виконання графіку навчального процесу та успішне складання державної 

підсумкової атестації.    

 

12. Навчальна та виробнича практика:  
1) Навчально-виробнича практика, тривалість - 3 тижні, курс – ІІІ, керівник - к.і.н, ст. 

викладач – Вовчук Л.А. База практики - кафедра міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

2) Перекладацька практика,  тривалість - 3 тижні, курс – ІІІ, керівник - к.філ.н, доцент 

Кузенко Галина Миколаївна. Бази практики - Бюро перекладів «ТрансЛінк», Бюро 

перекладів «Куракін та партнери», Бюро перекладів «Лінгвіст», ТОВ «Миколаївська 

Служба Інженерно-Технічних Досліджень», Інформаційний центр ЄС при ЧДУ ім.. Петра 

Могили, ПП «Куракіна Ірина Василівна», фірма "TECHVITA" , Бюро перекладів «Open 

24», Науково-дослідний інститут нанотехнологій. 

 

13. Форма навчання / Format of Education 

Денна 

 

14. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності / 

Academic Disciplines Studied in Scopes of Qualification 
Богданова Тетяна Євгенівна – Країнознавство, Зовнішня політика країн Північної 

Америки, Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці і Латинській Америці 



Хмель Анастасія Олександрівна –Теорія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та 

світова політика, Зовнішня політика країн ЄС 

Шевчук Олександр Володимирович – Зовнішня політика та дипломатія України, Вступ до 

спеціальності 

Вовчук Людмила Анатоліївна – Основи дипломатії (дипломатична та консульська служба, 

дипломатичний протокол та етикет), Зовнішня політика країн Азії 

Звездова Олеся Олександрівна – Міжнародні організації, Конфліктологія та теорія 

переговорів, Геополітика та геостратегія 

Погромський Віктор Олександрович – Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини (світова економіка, МЕВ, економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України), 

Основи економічної теорії, Зовнішня політика Росії та країн СНД 

Габро Ірина Володимирівна – Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах, Міжнародна інформація 

Тригуб Олександр Петрович – Історія релігій, Історія міжнародних відносин 

Бойченко Галина Вікторівна – Історія політичних вчень, Історія науки і техніки 

 
 

  

 


