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

 

2. Кваліфікація, що присвоюється / Qualification Granted 
Політолог-міжнародник, перекладач 

 

3. Рівень кваліфікації / Qualification Level : Магістр (другий 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) управляти колективами та координувати свою діяльність з діяльністю колег по роботі 

при виконанні професійних функцій (виконувати функції керівника; застосовувати 

методи управління діяльністю, знаходити та приймати управлінські рішення, вибирати 

стратегію діяльності при розподілі завдань та організації контролю за їх виконанням; 

володіти етичними нормами, розвивати і створювати в колективі доброзичливі 

стосунки, забезпечувати умови роботи членів групи); 

2) розуміти закономірні зв’язки життєдіяльності особистості і впливу оточуючого 

середовища, застосовувати зразки соціокультурної комунікації та ціннісних 

орієнтацій; 

3) забезпечувати захист та організацію дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

4) спілкуватись, вести бесіди, включаючи усну та письмову комунікацію українською та 

іноземними мовами; використовувати у своїй діяльності професійну лексику при 

формулюванні в усній чи письмовій формі своїх думок; 

5) взаємодіяти з іншими людьми, працювати в команді професіоналів різного профілю; 

6) організувати власну діяльність та ефективне управління часом; 

7) самонавчатись та продовжувати професійний розвиток; 

8) узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру; 

9) проводити інформаційно-аналітичних досліджень для установ, підприємств та 

організацій; 

10)  прогнозувати наслідки зовнішньої політичної, економічної, правової та культурної 

діяльності. 

 

 



7. Профіль програми / Program Profile 
Строк навчання 1 рік 10 місяців за денною формою навчання (90 кредитів  

 ECTS у рамках нормативних та вибіркових дисциплін 18 за рахунок додаткових освітніх 

послуг). 

 

8.Ключові результати навчання / Key Learning Outcomes 

1) вміти моделювати ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої 

політики; 

2) прогнозувати можливі наслідки подій міжнародного характеру (пошукове і 

нормативне прогнозування); 

3) проводити міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру; 

4) реферувати документи, обробляти дані на предмет виявлення специфіки міжнародних 

систем та глобального розвитку, використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали 

міністерств і відомств, зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних 

структур; 

5) застосовувати зібрану та опрацьовану інформацію для систематизації та узагальнення 

даних, виявлення ключових моментів у суспільно-політичних, соціоекономічних, 

правових, інформаційних взаємодіях між державами, іншими суб’єктами внутрішньої 

та зовнішньої політики, формувати власні погляди на вказані явища, події, процеси; 

6) використовувати в своїй діяльності іноземну мову (усне та писемне мовлення), 

проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови; 

7) готувати довідки, дипломатичні, юридичні та інші ділові документи на основі 

інформаційно-аналітичного матеріалу, зібраного особисто або наданого іншими 

фахівцями; 

8) формувати імідж України, використовувати політичну рекламу та інші засоби для 

покращання іміджу України на світовій арені; 

9) проводити наукові дослідження; 

10) письмово та усно презентувати науковий та практичний матеріал; 

11) викладання у вищій школі. 

 

9.Доступ до подальшого навчання / Access to Further Education 
Продовжити навчання в аспірантурі, пройшовши конкурсний відбір відповідно до 

Типових правил прийому Міністерства освіти і науки України 

 

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) Асистентська практика, тривалість - 3 тижні, курс – VІ, керівник - д.і.н., профессор – 

Тригуб О.П. База практики - кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

2) Науково-виробнича практика, тривалість -4 тижні, курс – VІ, керівник - д д.політ.н., 

професор – Недбай В.В. База практики - Миколаївський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Відділ з питань 

забезпечення діяльності керівництва та міжнародних відносин Миколаївської міської 

ради. 

3) Переддипломна практика, тривалість – 3 тижні, курс – VІ, керівник к.політ.н., 

ст.викладач – Габро І.В. База практики - Миколаївська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова; Центральна бібліотека імені М.Л. Кропивницького; 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Національна парламентська 

бібліотека України. 

 
13. Форма навчання / Format of Education 

Денна 

 

14. Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності / 

Academic Disciplines Studied in Scopes of Qualification 
Шевчук Олександр Володимирович - Науковий семінар (теорія міжнародних відносин у 

наукових дослідженнях), Міжнародні системи та глобальний розвиток 

Тригуб Олександр Петрович - Актуальні проблеми зовнішньої політики України  

Габро Ірина Володимирівна - Теоретичний семінар (методологія досліджень з 

міжнародних відносин), Аналіз та прогнозування зовнішньої політики, Історія української 

дипломатії 

Хмель Анастасія Олександрівна - Міжнародна та європейська безпека, Україна та 

Європейський Союз 

Недбай В’ячеслав Вікторович - Зв'язки з громадськістю у міжнародних відносинах, 

Світова політика сучасності, Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР 

Вовчук Людмила Анатоліївна - Дипломатичне та консульське право, Сучасна дипломатія 

Бойченко Галина Вікторівна - Регіональні проблеми у міжнародних відносинах, 

Українсько-польські відносини, Актуальні проблеми міжнародних відносин ХХ-ХХІ ст. 
 

  

 


