
Підсумки громадського обговорення освітньої програми «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, ПЕРЕКЛАД В 

МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЯХ» 

Ступінь вищої освіти  МАГІСТР 

Галузь знань 29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Спеціальність 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

Дата затвердження попередньої редакції ОП       26.04.2019 р.  

Терміни громадського обговорення ОП                10.03-10.04.2020 р. 

 

ПІБ 

стейкхолдер

а 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуютьс

я зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Трофимчук 

Галина 

Вікторівна  

роботодавец

ь 

в.о. зав. сектору 

«Інформаційно-

ресурсний 

центр Вікно в 

Америку» 

Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми 

відсутній 

компонент; 

попередня 

назва  

«Мова і 

міжкультурна 

комунікація» 

додати новий 

компонент; 

уточнити назву 

навчальної 

дисципліни 

«Теорія і 

практика 

перекладу» 

(новий 

компонент); 

«Мова і 

міжкультурна 

комунікація 

(практикум 

перекладу)» 

(уточнено 

назву) 

 

Повністю 

враховано 



Оцвера Анна  здобувач 

освіти 

член 

студентського 

самоврядуванн

я 

Опис 

предметної 

області 

здобуття 

фундаментальни

х знань про 

міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

підсистеми 

міжнародних 

відносин;  

оволодіння 

ключовими 

теоретико-

методологічними 

засадами і 

методами 

вивчення та 

інтерпретації 

міжнародних 

відносин;  

формування 

здатностей 

застосовувати 

набуті знання для 

аналізу та 

практичного 

вирішення 

проблем поточної 

міжнародної 

політики,  

вироблення 

навичок 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності. 

додати пункт, що 

стосується 

генерування ідей і 

створення нових 

інтелектуальних 

продуктів на основі 

міждисциплінарни

х підходів до 

розв’язання 

проблем 

міжнародних 

відносин. 

здобуття 

фундаментальних 

знань про 

міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

підсистеми 

міжнародних 

відносин;  

розуміння 

актуальних 

проблем 

міжнародних 

відносин; 

виявлення 

регіональних 

особливостей 

міжнародних 

відносин та їх 

врахування в 

осмисленні 

сучасної світової 

політики; переклад 

текстів іноземними 

мовами; 

застосування 

базових теоретико-

методологічних 

засад і методів 

політичної науки у 

проведенні 

самостійних 

досліджень 

міжнародних 

відносин і 

зовнішньої 

політики держави;  

Цілі навчання 

сформульован

о відповідно до 

таксономії 

Блума 



аналіз причинно-

наслідкових 

зв’язків між 

природою 

міжнародних 

акторів і їхньою 

політикою;  

генерування ідей і 

створення нових 

інтелектуальних 

продуктів на основі 

міждисциплінарни

х підходів до 

розв’язання 

проблем 

міжнародних 

відносин; 

обґрунтування і 

ухвалення 

оптимальних 

рішень у галузі 

професійної 

діяльності. 

 

В.о. завідувача кафедри                               І.В. Богінська 

 

Секретар                                                         О.М. Шевченко 

 

 


