
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» другого рівня вищої освіти, за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», підготовлену кафедрою міжнародних відносин і 

суспільних наук Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 

 
Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» націлена на підготовку 
висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, які володіють 
поглибленими знаннями і відповідними навичками, що дозволять їм гідно 
конкурувати на ринку праці, завдяки сформованим компетентностям з 
розв’язання завдань і проблем з реалізації міжнародних зв’язків на різних 
рівнях. 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії є логічною та послідовною системою освітніх компонентів, 
що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 
цією програмою, перелік навчальних дисциплін і послідовність їх вивчення, 
кількість кредитів ЄКТС, необхідних до реалізації цієї програми, а також 
очікувані компетентності, якими повинен володіти здобувач. ОПП 
розроблено проектною групою відповідно до вимог і запитів сучасного 
освітнього та наукового середовища. 

Освітньо-професійна програма регламентує мету, цілі, очікувані 
результати, зміст та умови реалізації освітнього процесу. Цілі навчання – 
здобуття ґрунтовних знань з теорії та історії міжнародних відносин, 
зовнішньої політики, основ світової політики, геополітики та геостратегії, 
світової та національної безпеки, набуття практичних навичок комплексного 
аналізу та прогнозування міжнародних відносин, що є необхідними 
компонентами для ефективної роботи у сферах зовнішньої політики та 
міжнародної співпраці. Програма має чітку структуру, в ОПП визначена 
інтегральна компетентність як здатність розв’язувати теоретичні та практичні 
завдання як під час навчання, так і в професійній діяльності. 

Послідовність вивчення дисциплін, план і 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. Аналіз 
представленого документу дозволяє зробити висновок про те, що 
рецензована освітньо-професійна програма відповідає вітчизняним вимогам 



для підготовки фахівців з цієї спеціальності та може бути взята за основу для 
організації ефективного навчального процесу. 

Теоретичне та практичне значення розробку свідчить про те, що 
запропонована кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії» пов’язана з вирішенням складних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, що 
передбачають проведення досліджень, здійснення інновацій і 
характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Проведений аналіз показав, що програма має самостійний, творчий 
характер та є завершеною. Рівень підготовки та практична цінність є 
належним. 
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