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Освітньо-професійна програма

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ :
СХОДОЗНАВСТВО»
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кафедра
туристичного
бізнесу
та
країнознавства

Опис освітньо-професійної програми
“Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство ”

Термін
навчання
Галузь знань
Спеціальність
Спеціальність

Освітня
кваліфікація

1 рік 4 місяці
29 «Міжнародні
відносини»
291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії»
Магістр міжнародних відносин,
суспільних комунікацій, регіональних студій (сходознавство)

Опис освітньо-професійної програми
“Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство ”

Фокус програми

Підготовка фахівців з
міжнародно-політичного
регіонознавства з
поглибленим вивченням
регіонів Східної,
Південної, ПівденноСхідної, Центральної Азії,
Близького та Середнього
Сходу, Африки.
Мобільність за
програмою Інституту
Конфуція

Об’єкти вивчення

Міжнародні відносини, транскордонні та
транснаціональні відносини, зовнішня
політика держав, зовнішня політика та
національні інтереси України, міжнародні
організації, міжнародні комунікації,
держави та міжнародні регіони у
взаємодіях на глобальному, регіональному
та локальному рівнях, міжнародна безпека
та конфлікти, методології та методи
міжнародно-політичних досліджень,
досліджень міжнародних комунікацій,
регіональних студій

Навчальні дисципліни та практики
1 семестр
Міжнародні системи та
глобальний розвиток
Зовнішньополітичні
процеси в країнах Східної Азії
Національно-релігійний
чинник в суспільнополітичному житті країн Сходу
Іноземна мова
спеціальності за фахом
(китайська)
Модернізаційні процеси в
економіці країн Азії та Африки
Переддипломний семінар

2 семестр
Міжнародно-політичне
регіонознавство
Державне управління та
прийняття
зовнішньополітичних рішень
Актуальні проблеми
Сходу в умовах деколонізації
і глобалізації
Геополітика та
геостратегія в сучасному
світі
Іноземна мова
спеціальності за фахом
(китайська)
Друга іноземна мова
Виробнича практика

3 семестр
Міжкультурні
комунікації /Таймменеджмент/
Пресслужба
Друга іноземна мова
Публічна
дипломатія/ Політичний
консалтинг
Збройні конфлікти
та політика безпеки в
країнах Азії та Африки
Іноземна мова
спеціальності за фахом
(китайська)
Педагогічна практика

Наші переваги:
Участь у програмах
академічної мобільності
Уміння вести
міжнародні переговори

Посилена мовна підготовка
(китайська, японська,
арабська, англійська)

Розуміння основ
державного управління

Case-навчання у
міжнародному середовищі

УМОВИ ВСТУПУ
До магістратури
можуть вступати
бакалаври,
спеціалісти, магістри
будь-якого напряму
підготовки та
спеціальності.
Реєстрація для
складання іспитів – з
26 квітня по 1 червня
2022 року

1) Єдине фахове
вступне випробування
(ЄФВВ)
2) Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) з
іноземної мови
УВАГА! ЄФВВ та ЄВІ
проходить із
використанням
організаційнотехнологічних процесів
здійснення зовнішнього
незалежного
оцінювання
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