
Підсумки громадського обговорення освітньої програми «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 

Ступінь вищої освіти  БАКАЛАВР 

Галузь знань 29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Спеціальність 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

Дата затвердження попередньої редакції ОП     30.06.2017 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  

Ліпач Олена 

Олександрів

на 

роботодавец

ь 

начальник 

управління 

міжнародного 

співробітницт

ва та 

інвестицій 

Департаменту 

міжнародного 

співробітницт

ва і 

регіонального 

розвитку 

Вінницької 

ОДА 

Мета 

програми 

Підготовка 

висококваліфікован

их фахівців у галузі 

міжнародних 

відносин, що 

володіють знаннями 

з історії та теорії 

міжнародних 

відносин, 

національної, 

регіональної та 

міжнародної 

безпеки, 

міжнародного 

співробітництва, 

міжнародних 

регіональних 

комплексів; 

додати до фахівців 

«конкурентоспроможни

х»; «зі світоглядом life-

long learning», «зі 

збереженням 

самоідентифікації 

громадянина України» 

 

Підготовка 

висококваліфікованих 

та 

конкурентоспроможн

их фахівців у галузі 

міжнародних 

відносин зі 

світоглядом life-long 

learning, що 

орієнтуються в 

міжнародному 

політичному, 

культурному та 

інформаційному 

просторі; здатні 

вирішувати складні 

проблеми у сфері 

професійної 

Пропозиція 

врахована 

повністю як 

така, що 

відповідає 

змісту 

Стратегії 

Університету  



орієнтуються в 

міжнародному 

інформаційному 

просторі;  здатні 

вирішувати складні 

проблеми у сфері 

професійної 

діяльності; 

адаптуватися до 

нових професій в 

умовах мінливого 

світу, 

інформаційного 

суспільства, 

глобалізації;  діяти 

у конфліктному 

середовищі; 

налагоджувати 

міжкультурний 

діалог та 

підтримувати різні 

види комунікації 

діяльності; 

адаптуватися до 

нових професій в 

умовах мінливого 

світу, інформаційного 

суспільства, 

глобалізації; діяти у 

конфліктному 

середовищі; 

налагоджувати та 

підтримувати різні 

види комунікації з 

іноземними колегами 

зі збереженням 

самоідентифікації 

громадянина України 

Оцвера Анна  здобувач 

освіти 

член 

студентського 

самоврядуван

ня 

Особливості 

ОП 

Вивчення двох 

іноземних мов; 

виробнича 

практики; програми 

обміну та 

академічної 

мобільності 

студентів; система 

кураторства 

академічних груп 

Показати «широкий 

підхід» до підготовки 

майбутнього фахівця і 

універсальність професії 

дипломата, який 

реалізовується у 

навчальному процесі 

Підхід до 

«міжнародних 

відносин» як широкої 

сфери професійної 

діяльності, що є 

базовою засадою 

освітньої програми, 

спрямований на  

підготовку 

«універсального 

дипломата», 

спроможного 

працювати політиком, 

аналітиком, 

Пропозиція 

врахована 

повністю 



перекладачем, 

іміджмейкером, 

блогером. Такий 

універсальний підхід 

складає особливість 

освітньої програми і 

забезпечується 

програмними 

результатами 

навчання, які 

дозволять здобувачеві 

розкрити свій 

лідерський потенціал, 

продемонструвати 

високу ступінь 

адаптивності до змін, 

встановлювати і 

підтримувати різні 

види комунікації з 

колегами і 

партнерами, 

вирішувати складні 

проблеми у 

професійній 

діяльності, 

продукувати і 

реалізовувати нові 

ідеї. Набуття 

теоретичних знань і 

практичних навичок 

за програмою 

передбачає 

формування не лише 

професійних 

компетентностей 

(hard skills), а й 



комплексу soft skills 

(комунікабельність, 

критичне мислення, 

креативність, 

емпатія). Вивчення 

двох іноземних мов 

(англійської та за 

вибором здобувача 

вищої освіти) й 

програми академічної 

мобільності 

дозволяють ще під час 

навчання зрозуміти та 

опанувати 

особливості 

міжкультурної 

комунікації. 

Анісов Артур   здобувач 

освіти 

член 

студентського 

самоврядуван

ня 

Перелік 

компетентност

ей випускника 

Здатність розуміти і 

впливати на 

суспільні процеси 

(СК-6) 

Здатність до 

стратегічного 

мислення, 

стратегічного 

планування й 

управління, уміння 

оцінити міжнародне 

середовище 

держави (СК-11) 

 

Збільшити кількість 

компетентностей, 

спрямованих на  

спроможності 

випускника  

адаптуватися до нових 

професій в умовах 

політичних, соціальних 

трансформацій, зміни 

мовного та культурного 

середовища 

Здатність розуміти і 

впливати на суспільні 

процеси (СК-6) 

Здатність до 

стратегічного 

мислення, 

стратегічного 

планування й 

управління, уміння 

оцінити міжнародне 

середовище держави 

(СК-11) 

Здатність до 

ситуаційного 

оцінювання (СК-15) 

Пропозиція 

врахована 

частково, 

оскільки ОП 

передбачає 

підготовку 

«універсально

го дипломата», 

який зможе 

працювати 

політиком, 

аналітиком, 

перекладачем, 

блогером, 

іміджмейкеро

м тощо 

 



 

 

В.о. завідувача кафедри                               І.В. Богінська 

 

Секретар                                                         О.М. Шевченко 

 

  



 


