
Підсумки громадського обговорення освітньої програми «МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕДІАЦІЯ В 

УМОВАХ КОНФЛІКТНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ» 

Ступінь вищої освіти  МАГІСТР 

Галузь знань 29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Спеціальність 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

Дата затвердження попередньої редакції ОП     01.02.2019 р.  

Терміни громадського обговорення ОП          10.03. – 10.04.2020 р. 

 

ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОП пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Руденко 

Елеонора 

Сергіївна   

 

роботодавець ГО 

«Об’єднання 

переселенців 

«Спільна 

справа» 

Мета програми Сприяти 

розумінню 

складної 

комплексної 

природи війн, 

конфліктів, 

процесу 

конфліктного 

врегулювання та 

постконфліктного 

розвитку; різних 

етапів та засобів 

розбудови миру 

(медіація, діалог, 

примирення), 

подолання 

наслідків 

конфлікту 

Зробити 

формулювання 

мету більш 

компактним, 

прибравши з неї 

частину, яка по 

суті описує 

предметну 

область ОП 

Підготовка 

висококваліфікованих 

та 

конкурентоспроможних 

фахівців у галузі 

міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій 

та регіональних студій, 

які можуть самостійно 

проводити наукові 

дослідження війни та 

миру; володіють 

іноземною мовою на 

рівні, який дозволяє 

швидко адаптуватися 

до іншого культурного 

середовища, 

встановлювати і 

Повністю 

враховано 



(військових, 

політичних, 

економічних, 

соціокультурних) 

та забезпечення 

сталого розвитку; 

специфіки 

врегулювання 

конфліктів та 

миротворчості в 

умовах 

перехідних, 

багатокультурних 

та 

багатоукладних 

суспільств; 

загальних 

проблем 

міжнародних 

відносин та 

міжнародної 

безпеки 

(postgraduate 

studies); 

формуванню 

самостійної 

дослідницької та 

проектної 

діяльності в 

умовах 

підвищеного 

попиту на 

кваліфікованих 

фахівців з питань 

конфліктного 

менеджменту, 

ефективно 

підтримувати  

комунікації з колегами-

іноземцями, вчасно 

реагувати на зміни 

міжнародного 

контексту; 

орієнтуються в 

поточній міжнародній 

ситуації; вирішують 

складні завдання в 

професійній сфері 

діяльності, в тому числі 

в умовах збройного 

конфлікту; 

спрямовують свою 

діяльність на захист 

інтересів держави і 

народу України 



міжнародних 

комунікацій, 
медіації з боку 

органів державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування, 

міжнародних 

організацій, 

громадського 

сектору, засобів 

масової 

інформації. 

Оцвера Анна  здобувач 

освіти 

член 

студентського 

самоврядування 

Перелік 

компетентностей 

випускника 

Програмні 

результати 

навчання 

ЗК – 20 

СК – 18 

ПРН- 35 

Скоротити 

кількість ЗК, СК 

і ПРН 

ЗК – 15 

СК – 15 

ПРН- 20 

Повністю 

враховано 

(є 

можливим 

за 

відсутності 

галузевого 

стандарту) 

 

 

В.о. завідувача кафедри                               І.В. Богінська 

 

Секретар                                                         О.М. Шевченко 

 

 


