
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

 

Важливою особливістю сучасного світу є його динамічність у всіх 

сферах, зокрема і у міжнародних відносинах. 3 огляду на це, кожна держава 

має постійно модернізувати свою зовнішню політику і володіти усіма 

ресурсами щодо її ефективної реалізації. Відзначимо на вагомості 

повномасштабної інтеграції України у всі світові процеси, які зачіпають як 

регіональний, так і національний рівень політики держави. Тому Україна 

потребує фахівців, які б не лише розуміли зміни, що відбуваються у світі, а й 

могли на них реагувати та прогнозувати майбутні дії, які торкатимуться 

політичної, безпекової, економічної, інформаційної та інших сфер. Тому 

підготовка фахівців-міжнародників за освітньою програмою «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів 

і природокористування України є на часі. Слід зазначити, що рецензована 

освітня програма орієнтована на формування у студентів - майбутніх фахівців, 

як теоретичних, так і практичних знань та навичок щодо розуміння тенденцій 

міжнародних відносин. Наголосимо на її відповідності фаховим 

компетентностям, розвитку комунікативних навичок у студентів. Безперечним 

позитивом програми є вивчення студентами двох іноземних мов, що не лише 

виправдовується відповідною спеціальністю у сфері міжнародних відносин, а 

й підвищує можливості випускників бути конкурентними на ринку праці та 

володінні та донесенні інформації, яка представлена іншими мовами. 

Відзначимо, що навчальний план підготовки бакалаврів освітньої 

програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. У свою чергу, 

послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 

перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» і покликані сприяти забезпеченню відповідності 

програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців. 



Зважаючи на вище зазначені характеристики, можна стверджувати, що освітня 

програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» відповідає вимогам до підготовки 

фахівців із зазначеної спеціальності та може бути рекомендована до реалізації 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.  

 

 

 
 


