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Передмова 

 

І. РОЗРОБЛЕНО 

Робочою групою факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна 

 

ІІ. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Наказом ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна від 07.06.2017 р.  № 0202-1/218 

 

ІІІ. РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

Сідоров Вадим Ігорович – кандидат економічних наук, професор, 

декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу; 

Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, заступник 

декана з навчальної роботи, голова методичної комісії факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Новікова Людмила Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Шамраєва Валентина Михайлівна – доктор політичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Харченко Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Головко Ірина Валентинівна – кандидат політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. 

 



 

Мета програми. 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» є нормативним документом Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, яка має на меті визначення системи освітніх 

компонентів на першому рівні вищої освіти «бакалавр» в межах спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини», що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), 

якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

 

Обсяг програми:   240  кредитів ЄКТС.  . 

 

Нормативний термін навчання      3 роки 10 місяців.     . 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

До освоєння освітньо-професійної програми допускаються особи, які мають 

повну середню освіту, наявність якої підтверджено документом державного 

зразка. 

Прийом на навчання для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» здійснюється на конкурсній основі за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання. Загальні засади конкурсного відбору та 

зарахування на навчання визначаються Міністерством освіти і науки України і 

реалізуються правилами прийому на навчання до університету. 
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Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти. 

 

Загальні компетентності: 

– розуміння предметної області спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»; 

– здатність до здійснення аналізу та критичного оцінювання політичних, 

культурних, економічних та соціальних явищ і подій; 

– здатність до розуміння витоків формування та інструментів реалізації 

зовнішньої політики держав; 

– уміння працювати в міжнародному контексті при виконанні професійних 

завдань, спілкуватися усно та письмово першою та другою іноземними мовами; 

– уміння формулювати в усній та письмовій формі свої думки, базуючись на 

знанні граматичних норм; 

– уміння ідентифікувати та формулювати проблеми галузі міжнародних 

відносин; 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів; 

– здатність до ефективної комунікації та представлення комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово; 

– здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та 

конструктивних взаємовідносин при виконанні професійних завдань; 

– здатність до критики та самокритики; 

– здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі; 

– здатність до безперервного навчання з високим рівнем автономності; 

– уміння застосовувати професійні знання на практиці; 

– здатність генерувати нові ідеї; 

– здатність використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у 

професійній діяльності; 

– здатність до виконання норм національного законодавства, міждержавних 

та міжнародних норм; 

– здатність до додержання загальноприйнятих етично-естетичних норм; 

– розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; 

– здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; 

– здатність взяти ініціативу та працювати автономно при виконанні 

професійних завдань; 

– здатність до володіння основами сучасної життєдіяльності, засобами 

фізичного та духовного самовдосконалення. 
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Фахові компетентності: 

– здатність готувати обґрунтовані пропозиції для прийняття 

зовнішньополітичних рішень; 

– здатність аналізувати і прогнозувати політичний та соціально-економічний 

розвиток країн та регіонів; 

– здатність узагальнювати та оцінювати інформацію зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та міжнародно-правового характеру; 

– здатність до аналітичної діяльності щодо зовнішньополітичного курсу 

країн та регіонів; 

– здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі 

історичного, дипломатичного, економічного та правового підходів; 

– здатність використовувати сучасні інформаційні системи і технології для 

проведення досліджень з питань міжнародних відносин та при виконанні 

професійних завдань; 

– уміння збирати, обробляти та аналізувати інформацію міжнародного 

характеру з різноманітних джерел; 

– здатність використовувати у своїй діяльності професійну лексику; 

– здатність спілкуватися двома іноземними мовами на професійному рівні 

при веденні переговорів, бесід, складанні ділових паперів. 
 

Програмні результати навчання 

За спеціальністю: 

– здійснювати політичний огляд міжнародних подій та виявляти проблеми в 

міжнародних відносинах; 

– аналізувати геополітичне та геоекономічне положення окремих держав 

світу та виявляти їх головні інтереси; 

– аналізувати зовнішню політику окремих країн та блоків країн; 

– спілкуватися та представляти ефективно дослідницькі ідеї в усній та 

письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією; 

– використовувати інформаційні технології для управління базами даних та 

презентації матеріалів зовнішньополітичного характеру; 

– демонструвати систематичне сприйняття та розуміння положень, які 

відносяться до галузі знань або є складовою професійної практики; 

– критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, 

екологічні, культурні та інші події та явища; 

– розуміти сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі, та завдань, що стоять перед власною країною і 

світовою цивілізацією; 

– тлумачити зміст норм права на основі базових понять правознавства; 

– аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 
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необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень та готувати ділові документи іноземною мовою з низки галузевих питань, 

демонструючи міжкультурне розуміння; 

– готувати документи (державною й іноземними мовами) для 

дипломатичних комунікацій, довідки, проекти дипломатичних, юридичних та 

інших ділових документів; 

– демонструвати в умовах усних ділових контактів з використанням 

прийомів і методів усного спілкування знання в царині міжкультурної 

комунікації та відповідних комунікативних технологій, застосовувати 

ситуаційний підхід з метою ефективного виконання професійних обов’язків; 

– застосовувати основні міждисциплінарні методи досліджень міжнародних 

відносин; 

– здійснювати пошук інформації зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру та обробку статистичних даних 

щодо політичного та соціально-економічного розвитку країн та регіонів; 

– проводити переговори (в тому числі іноземною мовою) та шукати шляхи 

розв’язання різноманітних проблем у сфері зовнішніх відносин; 

– використовувати правила цивілізованого спілкування у ділових справах, 

мати на увазі принципи поведінки ділових партнерів, які сприяють створенню 

умов для забезпечення взаємовигідних стосунків. 
 

За спеціалізацією «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»: 

– оцінювати основні напрями діяльності інформаційного аналітика-

міжнародника та проводити аналіз актуальних проблем фаху; 

– правильно застосовувати ділові сучасні документи і кореспонденцію; 

– використовувати сучасний математичний апарат для моделювання 

ситуацій в міжнародних відносинах; 

– використовувати методи та засоби прикладної інформатики; 

– володіти методологічними основами інформатизації суспільства та 

основними положеннями сучасних теорій інформаційного суспільства; 

– ефективно використовувати джерела інформації; 

– використовувати сучасні інформаційні системи і мережі; 

– використовувати методи комп’ютерного оброблення даних; 

– застосовувати основні методи та принципи логічного мислення; 

– використовувати моделі міжнародних інформаційних відносин; 

– використовувати форми і засоби масової комунікації; 

– володіти основами конфліктології та теорії переговорів; 

– забезпечувати зв'язки з громадськістю в міжнародних відносинах; 

– забезпечувати діяльність прес-служби; 
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Перелік нормативних навчальних дисциплін і практик за циклами підготовки. 

Шифр 
Назва навчальних 

дисциплін і практик 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Семестр 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.01 Історія України 3 1 екзамен - розуміння історіософських 

концепцій формування та 

розвитку українського етносу;  

– знання основних 

закономірностей, суті, наслідків 

етапів і процесів українського 

державотворення;  

– здатність використовувати 

теоретичні положення для 

аналізу еволюції, 

закономірностей, визначальних 

тенденцій та ефективності 

розвитку державності України. 

 

– володіти основами сучасної дипломатії; 

– оцінювати основні напрями діяльності міжнародних організацій; 

– аналізувати основні методи міжнародних комунікацій; 

– використовувати методи та засоби міжнародної реклами; 

– використовувати методи аналізу зовнішньої політики; 

– використовувати методи та засоби радіотележурналістики; 

– використовувати сучасні технології організації інформаційних кампаній; 

– володіти методологічними основами формування інформаційної політики; 

– оцінювати основні напрями діяльності засобів масової інформації; 

– володіти основами геополітики; 

– володіти основами формування міжнародної безпеки; 

– використовувати матеріали світових інформаційних агентств; 

– володіти основами організації роботи дипломатичних установ; 

– використовувати методи та засоби забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки; 

– аналізувати основні методи та принципи організації міжнародних 

медіакомунікацій; 

– володіти основами функціонування інформаційної економіки; 

– застосовувати методи інформаційного менеджменту; 

– володіти основами зовнішньої політики України; 

– використовувати методи та засоби Інтернет-журналістики. 
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1.02 Історія української 

та зарубіжної 

культури 

4 1 екзамен – знання основних аспектів 

розвитку української та 

зарубіжної культури від 

первісного суспільства до 

сучасної доби. 

1.03 Основи економічної 

теорії 

4 1 залік – здатність до наукового 

економічного мислення, пізнання 

реальних економічних процесів і 

явищ; 

– вміння аналізувати конкретні 

економічні ситуації та приймати 

раціональні економічні рішення. 

1.04 Політологія 3 2 залік – уміння застосовувати методи 

аналізу, діагностики і 

прогнозування політичних явищ, 

процесів і подій в контексті 

досягнень сучасної політичної 

науки; 

– уміння та здатність 

усвідомлювати реальний вплив 

політичних суб'єктів (політична 

еліта та лідери) на політичний 

процес; 

– знання загальних принципів 

політичної системи суспільства, 

основних сутності та змісту 

політичних відносин, провідних 

ідейно-політичних концепцій 

сучасності. 

1.05 Правознавство 3 2 екзамен – знання прав, свобод та 

обов’язків людини і 

громадянина;  

– розуміння правового статусу 

та повноважень Верховної Ради 

України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, 

органів виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування в України;  

– уміння використовувати 

теоретичні положення для 

прийняття рішень у галузі 

цивільного права. 

1.06 Філософія 3 4 екзамен – розуміння форм, методів 

наукового пізнання, законів 

діалектики, системи 

філософських категорій;  

– здатність використовувати 

теоретичні положення для 

аналізу практичного способу 

людського буття в природному 

та соціальному культурному 

просторі. 
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1.2. Цикл фундаментальної підготовки 

2.01 Ділові сучасні 

документи і 

кореспонденція 

4 1 залік – вміння правильно 

застосовувати ділові сучасні 

документи і кореспонденцію. 

2.02 Політична географія 

світу 

4 1 екзамен – вміння розкривати суть 

основних концепцій політичної 

географії; 

– вміння аналізувати політико-

географічну ситуацію в окремій 

країні або регіоні;  

– вміння аналізувати політико-

географічне положення окремої 

держави;  

– вміння аналізувати сучасні 

територіально-політичні 

системи, визначати їх види та 

функції. 

2.03 Політичний 

розвиток та 

політичні системи 

країн світу 

4 2 залік – знання особливостей 

політичних систем та 

політичного розвитку країн 

світу; загальних тенденції впливу 

політичних систем держав світу 

на вироблення й реалізацію їх 

зовнішньої політики;  

– знання історично-

цивілізаційних, геополітичних, 

суспільно-політичних й правових 

особливості розвитку країн та 

регіонів; 

– вміння будувати загальну 

схему порівняльно-політичної 

країнознавчої характеристики. 

2.04 Основи світової 

політики 

4 2 екзамен – знання основних 

концептуальних підходів до 

аналізу світової політики; 

– здатність до висвітлення 

основних тенденцій сучасної 

світової політики; 

– знання щодо місця України у 

сучасній світовій політиці,  

– знання можливостей 

прогнозування світової політики 

– знання основних 

концептуальних підходів до 

аналізу світової політики; 

– здатність до висвітлення 

основних тенденцій сучасної 

світової політики; 

– знання щодо місця України у 

сучасній світовій політиці,  

– знання можливостей 

прогнозування світової політики. 
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2.05 Інформатика 4 2 екзамен – знання загальних принципів 

побудови обчислювальної 

системи, базового складу та 

організації персональних 

комп‘ютерів; 

– знання призначення 

програмного забезпечення, 

принципів роботи у середовищі 

операційних систем, базових 

понять захисту та збереження 

даних. 

2.06 Основи наукових 

досліджень 

4 2 залік – знання основ методології 

наукових досліджень, тенденцій 

та особливостей сучасного 

розвитку науки в Україні та 

інших країнах світу;  

– знання основних видів, 

структури та особливостей 

оформлення наукових праць;  

– здатність проводити наукові 

дослідження. 

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.01 Вступ до 

спеціальності 

4 1 екзамен - знання і розуміння сутності 

понятійно-категоріального 

апарату міжнародних відносин, 

особливостей підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 

3.02 Іноземна мова 27 1-4 2 заліки, 

2 екзамени 

– знання граматики для усного 

мовлення та письмового викладу 

інформації;  

– уміння використовувати 

форми і конструкції, що 

характерні для мови ділового-

професійного спілкування;  

– здатність до роботи з 

іншомовними джерелами 

професійного характеру. 

3.03 Історія міжнародних 

відносин 

4 2 екзамен – знання періодизації історії 

міжнародних відносин, основних 

етапів міжнародних відносин; 

– здатність формувати сучасне 

мислення на основі усвідомлення 

причинно-наслідкових зв’язків 

процесу історичного розвитку 

МВ 

3.04 Теорія та практика 

комунікацій 

3 3 екзамен – знання структури та основних 

моделей комунікації, 

класифікації комунікації за 

різними критеріями, 

особливостей комунікативного 

процесу, функцій комунікації та 

комунікативних актів; 

– знання ключових 
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особливостей вербальних та 

невербальних засобів 

комунікації, основних 

характеристик міжособистісної, 

групової, масової, міжкультурної 

комунікації; 

– вміння здійснювати аналіз 

різних комунікативних процесів 

з використанням відповідних 

моделей, використовувати різні 

комунікативні засоби для 

здійснення комунікації. 

3.05 Країнознавство 8 3-4 залік, 

екзамен, 

курсова 

робота 

– знання історії, демографії, 

економіки, політичного устрою 

країн світу;  

– здатність аналізувати 

історичні корені виникнення 

конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах України 

з іншими країнами світу. 

3.06 Друга іноземна мова 

(німецька, 

французька, 

італійська або 

іспанська) 

14 5-8 2 заліки, 

2 екзамени 

– ознайомлення із 

національними, культурними 

традиціями носіїв мови, 

збагачення знаннями 

мовленнєвої та немовленнєвої 

поведінки представників іншої 

культури;  

– здатність до спілкування двома 

іноземними мовами на 

професійному рівні, вести бесіди, 

складати ділові папери.  

3.07 Теорія міжнародних 

відносин 

3 4 екзамен – знання основних наукових 

шкіл та напрямів теорії 

міжнародних відносин; 

– уміння використовувати на 

практиці положення теорії 

міжнародних відносин. 

 

3.08 Міжнародне право 3 4 залік – розуміння поняття 

міжнародного права, його 

характерних рис та місця у 

системі права і законодавства; 

– здатність використовувати у 

своїй діяльності норми 

міжнародного права. 

 

3.09 Іноземна мова 

спеціальності та 

фаховий переклад 

23 5-8 2 заліки, 

2 екзамени 

– розуміння мови міжнародних 

документів, дипломатії, права, 

економіки, бізнесу;  

– навички дипломатичного 

листування;  

– здатність використовувати 

іноземну мову в практичній 

діяльності за спеціальністю;  
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– знання лексичних та 

граматичних особливостей 

перекладу; 

– уміння здійснення усного і 

письмового перекладу; 

– практичні навички здійснення 

послідовного і синхронного 

перекладу. 

3.10 Міжнародна 

інформація 

4 6 екзамен – знання змісту основних 

понять міжнародних 

інформаційних відносин, 

сутності концепцій та моделей 

міжнародного співробітництва в 

галузі інформації і комунікації; 

– знання ролі та функцій 

міжнародних організацій у 

формуванні і реалізації концепції 

інформаційного суспільства як 

чинника міжнародного розвитку;  

– розуміння практики реалізації 

міжнародної інформаційної 

політики на глобальному, 

регіональному та національному 

рівнях. 

3.11 Міжнародні 

відносини та світова 

політика 

4 6 екзамен, 

курсова 

робота 

– знання історії міжнародних 

відносин, історичних коренів 

виникнення конкретних ситуацій 

з міжнародних відносин України 

з іншими державами світу;  

– розуміння концептуально-

теоретичних основ зовнішньої 

політики країн; 

– уміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики, інтерпретувати 

інформацію щодо реальних подій 

у сфері міжнародних відносин; 

– уміння використовувати на 

практиці теоретичні положення 

для аналізу міжнародних 

відносин і зовнішньої політики 

країн світу. 

3.12 Дипломатична та 

консульська служба 

3 7 екзамен – розуміння поняття 

дипломатії, дипломатичної 

служби та функцій 

дипломатичних представництв і 

консульських установ;  

– уміння та навички підготовки 

довідок, дипломатичних 

документів на основі 

інформаційно-аналітичного 

матеріалу, зібраного особисто 

або наданого іншими фахівцями;  

– здатність виконувати 
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посадові обов’язки 

представників дипломатичних та 

консульських служб. 

3.13 Інформаційно-

аналітична діяльність 

в міжнародних 

відносинах 

4 7 екзамен, 

курсова 

робота 

– знання концептуальних засад 

інформаційно-аналітичної 

діяльності у міжнародних 

відносинах; 

– розуміння особливостей 

аналізу міжнародної політики та 

специфіки моделювання 

зовнішньополітичних подій; 

– знання основних етапів 

інформаційно-аналітичної 

роботи та організації діяльності 

аналітичних структур; 

– вміння здійснювати 

інформаційно-аналітичну 

діяльність в галузі міжнародних 

відносин; 

– здатність до застосування 

методології підготовки та аналізу 

різних видів аналітичних 

документів, рекомендацій та 

пропозицій для прийняття 

рішень із застосуванням 

сучасних інформаційних 

технологій. 

3.14 Дипломатичний 

протокол і етикет 

3 8 залік – розуміння основних понять 

дипломатичного протоколу та 

етикету, протокольних функцій 

дипломатичного представництва, 

Управління Державного 

протоколу МЗС України;  

– здатність до організації та 

здійснення дипломатичного 

прийому, візиту;  

– уміння використовувати в 

комунікаціях, переговорах 

правила дипломатичного 

протоколу та етикету. 

ПРАКТИКИ 

3.15 Комп’ютерна 

практика 

5 4 залік – володіння практичними 

навичками роботи з основними 

офісними прикладними 

програмами: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Microsoft PowerPoint та ін. 

– здатність до практичного 

використання макросів VBA. 

3.16 Виробнича практика 5 6 залік – володіння основними 

навичками і практичним 

досвідом роботи за профілем 

спеціальності; 
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– вміння творчо застосовувати 

набуті фахові знання у 

практичній діяльності. 

3.17 Перекладацька 

практика (без відриву 

від навчання) 

5 7 залік – практичне уміння провадити 

прямий і зворотний переклад 

документів з іноземної мови. 

АТЕСТАЦІЯ 

 Комплексний 

атестаційний екзамен 

за фахом 

   – здатність використовувати 

теоретичні положення та 

професійно-профільовані знання 

у сфері міжнародних відносин.  

 Підготовка 

дипломної роботи 

5   – здатність використовувати 

професійно-профільовані знання, 

уміння й навички для 

аналізування, оцінювання і 

прогнозування міжнародних 

відносин у дослідницькій роботі. 
 

Перелік навчальних дисциплін і практик за вибором здобувача вищої 

освіти за циклами підготовки. 

Шифр 
Назва навчальних 

дисциплін і практик 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Семестр 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.07 Міжфакультетська 

дисципліна 1 

3 3 залік – вміння застосовувати основні 

методи та принципи логічного 

мислення;  

– володіння сучасними 

концепціями етики і естетики як 

важливими показниками 

освіченості людини; 

– вміння здійснювати аналіз та 

критично оцінювати культурні, 

релігійні та соціальні явища і 

події; 

– вміння застосовувати методи 

ораторського мистецтва; 

– знання теоретичних аспектів 

релігієзнавства, методологічних 

основ досліджень проблематики 

релігієзнавства; 

– розуміння релігійної ситуації 

в світі та Україні, еволюції 

релігійних поглядів, тенденцій 

релігійних змін; 

– використовувати на практиці 

сучасні PR-технології, технології 

брендінгу, володіти основами 

іміджелогії. 

 

1.08 Міжфакультетська 

дисципліна 2 

3 4 залік 

1.09 Міжфакультетська 

дисципліна 1 

3 5 залік 

1.10 Міжфакультетська 

дисципліна 2 

3 6 залік 
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2.2. Цикл фундаментальної підготовки 

 Блок дисциплін № 1     

2.07 
Інформаційні системи 

і мережі 

3 3 залік – вміння ефективно 

використовувати сучасні 

інформаційні системи і мережі. 

2.08 Прикладна 

інформатика 

3 3-4 екзамен – вміння використовувати 

методи та засоби прикладної 

інформатики. 

2.09 Основи організації 

баз даних 

3  залік – вміння ефективно працювати 

з базами даних; 

2.10 Комп'ютерний дизайн 

3  залік – володіння основними 

методами комп'ютерного 

дизайну. 

2.11 Сучасні теорії 

інформаційного 

суспільства 

3 5 екзамен – володіння методологічними 

основами інформатизації 

суспільства та основними 

положеннями сучасних теорій 

інформаційного суспільства. 

 Блок дисциплін № 2     

2.12 Математичні основи 

інформаційних 

технологій 

3 3 залік – вміння застосовувати 

математичні моделі, методи та 

алгоритми, які дають можливість 

вирішувати питання пов‘язані з 

пошуком, збиранням, обробкою, 

перетворенням, розповсюджен-

ням та використанням інформації 

в галузі міжнародних відносин. 

2.13 Комп'ютерне 

оброблення даних 

3 3-4 екзамен – вміння ефективно використо-

вувати методи комп’ютерного 

оброблення даних; 

– вміння здійснювати 

правильний вибір програмного 

забезпечення, використовувати 

його для обробки інформації в 

міжнародних відносин. 

2.14 Електронні джерела 

інформації 

3  залік – вміння ефективно 

використовувати електронні 

джерела інформації. 

2.15 Інформаційно-

пошукові та 

експертні системи 

3  залік – вміння ефективно 

використовувати сучасні 

інформаційно-пошукові та 

експертні системи. 

2.16 Інформаційна 

економіка 

3 5 екзамен – володіти основами 

функціонування інформаційної 

економіки. 

2.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

 Блок дисциплін № 1     

3.18 Основи міжнародних 

інформаційних 

відносин 

4 3 екзамен – знання змісту основних 

понять міжнародних 

інформаційних відносин, 

сутності концепцій та моделей 

міжнародного співробітництва в 
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галузі інформації і комунікації;  

– знання практики реалізації 

міжнародної інформаційної 

політики на глобальному, 

регіональному та національному 

рівнях;  

– вміння оперувати основними 

поняттями і категоріями 

міжнародних інформаційних 

відносин. 

3.19 Теорія масової 

комунікації 

4 5 екзамен – знання місця та ролі теорії 

масової комунікації в системі 

наукових знань;  

– знання структури та основних 

моделей комунікації, 

класифікації комунікації за 

різними критеріями, методів 

дослідження системи масової 

комунікації; 

– знання функціонального 

аспекту масової комунікації, 

механізмів відбору і 

трансформації у засобах масової 

інформації; 

– вміння здійснювати аналіз 

основних видів впливу мас-медіа 

на аудиторію, застосовувати 

методи формалізованого аналізу 

масової інформації. 

3.20 Конфліктологія та 

теорія переговорів 

4 5 екзамен – вміння аналізувати та 

класифікувати конфлікти, 

прогнозувати їх розвиток; 

– вміння розробляти шляхи та 

знаходити засоби розв‘язання 

типових конфліктів; 

– здатність застосовувати 

конфліктологічну компетентність 

при проведенні переговорів. 

3.21 Зв’язки з 

громадськістю в 

міжнародних 

відносинах 

3 5 екзамен – знання теоретичних 

положень зв‘язків з 

громадськістю;  

– знання основних методів, 

прийомів та функцій зв‘язків з 

громадськістю в сфері 

міжнародних відносин. 

 

3.22 Прес-служба 

зовнішньо-

політичних відомств 

3 6 залік – знання основ діяльності прес-

служб зовнішньо-політичних 

відомств. 

3.23 Дипломатія та 

розвідка 

3 6 залік – знання основ сучасної 

дипломатії та розвідки. 

3.24 Міжнародні 

організації 

4 7 екзамен – розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 
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– знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у 

міжнародній організації; 

– вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

– здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних актів 

у їх діяльності. 

 

3.25 Міжнародні 

комунікації 

4 7 екзамен – володіння основними 

методами міжнародних 

комунікацій. 

 

3.26 Теорія та практика 

міжнародної 

реклами 

3 8 екзамен – вміння використовувати 

методи та засоби міжнародної 

реклами; 

 

3.27 Аналіз зовнішньої 

політики 

3 8 екзамен – знання визначальних засад 

зовнішньої політики; 

– володіння навичками збору, 

систематизації міжнародної 

інформації; здійснення її 

порівняльного аналізу. 

 

3.28 Інтернет-

журналістика 

3 8 залік – знання та практичне 

використання методів та засобів 

Інтернет-журналістики. 

 

3.29 Інформаційні 

кампанії 

3 8 залік – вміння використовувати 

сучасні технології організації 

інформаційних кампаній. 

 

 Блок дисциплін № 2     

3.30 Інформаційна 

політика 

4 3 екзамен – знання методологічних основ 

формування інформаційної 

політики. 

3.31 Засоби масової 

інформації 

4 5 екзамен – вміння оцінювати основні 

напрями діяльності засобів 

масової інформації. 

3.32 Основи геополітики 4 5 екзамен – знання основ геополітики. 

3.33 Основи міжнародної 

безпеки 

3 5 екзамен – знання основ формування 

міжнародної безпеки. 

3.34 Світові інформаційні 

агентства 

3 6 залік – знання використовувати 

матеріали світових 

інформаційних агентств. 

3.35 Організація роботи 

дипломатичних 

установ 

3 6 залік – знання основ організації 

роботи дипломатичних установ. 
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3.36 Міжнародна 

інформаційна 

безпека 

4 7 екзамен – знання основних методів та 

засобів забезпечення 

міжнародної інформаційної 

безпеки. 

 

3.37 Міжнародні 

медіакомунікації 

4 7 екзамен – розуміння основних методів 

та принципів організації 

міжнародних медіакомунікацій. 

 

3.38 Інформаційний 

менеджмент 

3 8 екзамен – здатність застосовувати 

методи інформаційного 

менеджменту. 

 

3.39 Зовнішня політика 

України 

3 8 екзамен – знання визначальних засад 

зовнішньої політики України; 

– володіння навичками збору, 

систематизації міжнародної 

інформації; здійснювати її 

порівняльний аналіз та вміти 

використовувати у практичній 

діяльності; 

– вміння формулювати позицію 

України з актуальних проблем 

сучасних міжнародних відносин. 

 

3.40 Радіотеле-

журналістика 

3 8 залік – вміння використовувати 

методи та засоби 

радіотележурналістики. 

 

3.41 Інформаційна 

економіка 

3 8 залік – знання основ функціонування 

інформаційної економіки. 

 

ФАКУЛЬТАТИВ 

1.11 Фізична культура  1-4  – знання основ здорового 

способу життя; 

– знання основ професійно-

прикладної фізичної підготовки, 

основ забезпечення 

працездатності та її відновлення 

засобами фізичної культури; 

– вміння складати комплекси 

вправ з професійно-прикладної 

фізичної підготовки для 

робітників розумової праці. 

 

3.42 Військова підготовка  5-8  – володіння основами 

військової фахової підготовки. 

 

3.43 Дипломатична 

(виробнича) практика 

за кордоном 

 5-6  – володіння практичним 

досвідом дипломатії у контексті 

європейської інтеграції України. 
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Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою атестації є встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньо-

професійної програми та тимчасового стандарту віщої освіти за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (за 

спеціалізацією «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»). 

Атестація осіб, які здобувають рівень вищої освіти бакалавр здійснюється 

Екзаменаційною комісією після повного виконання навчального плану за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» (за спеціалізацією «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»). 

Атестація передбачає складання комплексного атестаційного екзамену за 

фахом «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» і виконання 

дипломної роботи із захистом в Екзаменаційній комісії (5 кредитів ЄКТС). 

Зміст комплексного атестаційного екзамену за фахом «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації» за профілюючими дисциплінами циклу 

професійної та практичної підготовки та вимоги до його складання 

встановлюються «Програмою комплексного атестаційного екзамену за фахом 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

Вимоги до виконання дипломної роботи бакалавра, її змісту, обсягу і 

структури, складу і форми документів, необхідних при її оформленні, 

визначаються «Методичними рекомендаціями до виконання дипломної роботи 

бакалавра за фахом «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на підставі 

рішення Екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню 

програму підготовки бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» (за освітньою програмою / 

спеціалізацією «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»), ступінь 

вищої освіти бакалавр та присвоює їй освітню кваліфікацію: «Бакалавр 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; 

міжнародної інформації та міжнародних комунікацій». 


