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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини» розроблена відповідно 

до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

прийнятого 04.08.2020р. та ОПП Міжнародні відносини, прийнятого в МДУ в 2020р. 

Основна мета підсумкової атестації полягає у визначенні відповідності професійної 

підготовки випускників спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» вимогам Стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми. 

Підсумкова атестація відбуватиметься у формі атестаційного іспиту за спеціальністю. 

На іспиті здобувач має продемонструвати вміння відстоювати знання з теорії та практики 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародної комунікації, 

регіоналістики та формування вмінь та навичок професійної перекладацької діяльності і 

готовність реалізувати отриманні знання і вміння у своїй майбутній професійній діяльності. 

Атестаційний іспит за спеціальністю перевіряє сформовані наступні компетентності 

та результати навчання з окремих обов’язкових освітніх компонентів.  

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні компетентності:  

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 

світової політики. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності.  

Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  

Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні 

відносини, політичні та суспільні системи.  

Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та для регіональних студій теоретичні та методологічні підходи політології, 

економічної та правової науки, міждисциплінарних досліджень.  

Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних 

відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки. 
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Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, 

аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи.  

Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України.  

Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.  

Програмні результати навчання 

Знати та розуміти природу джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. 

Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

відносини 

Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні 

та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики та зовнішньої політики держав. 

Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні 

й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку. 

Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій т а регіональних студій. 

Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової політики.  

Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і 

процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

Брати участь у професійних дискусіях у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки 

зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з фахових проблем. 

Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  професійний 

розвиток. 
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Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 

 

1. Прогнозні методи, як інструмент наукових передбачень майбутніх 

процесів у міжнародних відносинах. 

2. Експлікативні методи дослідження міжнародних процесів. 

3. Ситуація як об’єкт зовнішньополітичного аналізу. 

4. Сценарні методи політичного прогнозування. 

5. Моделювання як метод наукового пізнання, особливості моделювання 

соціально-політичних процесів.  

6. Інформаційне забезпечення політичного аналізу та прогнозування. 

7. Причини та історія становлення політичного аналізу та прогнозування як 

науки.   

8. Українська наука політичного аналізу та прогнозування   

9. Теоретичні основи аналізу зовнішньої політики сучасних держав 

10. Вплив дослідницьких наукових центрів на прийняття 

зовнішньополітичних рішень.  

  

 

Методологія та організація наукових досліджень 

 

1. Охарактеризувати принципи етики та академічної доброчесності в роботі 

над науковим дослідженням. 

2. Визначити місце методів теоретичного рівня у науковому дослідженні. 

3. Охарактеризувати емпіричні методи дослідження (на прикладі власної 

магістерської роботи). 

4. Обґрунтувати необхідність апробації наукового дослідження. Наукова 

публікація: поняття, функція, основні види. 

5. Визначити дослідницьке питання на прикладі власного магістерського 

дослідження. Охарактеризувати критерії постановки дослідницького 

питання. 

6. На прикладі власної магістерської роботи обґрунтувати теоретико-

методологічні (концептуальні) підходи дослідження. 

7. Пояснити роль категоріально-понятійного апарату дослідження. 

8. Охарактеризуйте методичні прийоми методів синтезу та аналізу. 

9. На прикладі власного дослідження охарактеризуйте методи аналізу при 

роботі документами (джерелами). 

10. Пояснити різницю в дослідницьких стратегіях: індуктивній та 

дедуктивній. 
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Міжнародна та європейська безпека 

1. Дайте визначення поняттям «жорсткої безпеки» і «м’якої безпеки». 

2. «Гуманітарна інтервенція» у сучасній системі міжнародних відносин. 

3. Розкрийте моделі міжнародної безпеки. 

4. Охарактеризуйте концептуальні підходи до моделей міжнародної безпеки 

існуючих у сучасній теорії міжнародних відносин. 

5. Розкрийте причини та етапи формування зовнішньої та оборонної 

політики ЄС. 

6. Українська криза та її наслідки для європейської безпеки. 

7. Розкрийте поняття «глобальної», «регіональної» та «національної» 

безпеки, їх взаємозв’язок та взаємодію. 

8. НАТО як модель глобальної безпеки. 

9. Охарактеризуйте сутність та проблеми енергетичної безпеки країн 

Європи на сучасному етапі. 

10. Роль ОБСЄ у вирішенні проблем європейської безпеки. 

  

Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин 

 

1. Актуальні напрямки зовнішньополітичної діяльності України. 

2. Охарактеризуйте діяльність України в ООН. 

3. Відносин України з Європейським Союзом. 

4. Особливості взаємодії України з НАТО на сучасному етапі. 

5. Дайте характеристику сучасного характеру українсько-американських 

відносин. 

6. Особливості відносин України з Францією. 

7. Українсько-канадські відносини на рубежі століть. 

8. Особливості співпраці України з державами Балтії. 

9. Українсько-британські відносини на сучасному етапі. 

10. Особливості українсько-турецьких відносин на сучасному етапі. 

 

 

Регіоналізм та регіональні системи безпеки 

1. Розкрийте роль Арктики у сучасній системі міжнародних відносин. 

2. Основні актори та їх вплив на безпеку в Чорноморському регіоні. 

3. Міграційна криза в Європі: основні загрози та перспективи вирішення. 

4. Концепція регіональної безпеки за Б. Бузаном та О. Уівером. 

5. Проблема регіональної безпеки Близького Сходу після «арабської весни». 

6. Проблеми системи регіональної безпеки на пострадянському просторі. 

7. Розкрийте сутність понять «міжнародний регіон», «світовий порядок», 

«регіональний порядок». 

8. Основні проблеми в азійському регіоні: створення організації АУКУС в 

контексті Тайванської проблеми 

9. Основні загрози в Центральноазійському регіоні та шляхи їх вирішення. 
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10. Рост впливу Туреччини як регіонального лідера: позитивні та негативні 

наслідки для регіонального порядку. 

 

 

 

Націоналізм: ідеологія та політична практика 

1. Націоналізм: варіативність інтерпретації. Типи націоналізму.  

2. Теорії походження нації (прімордіалізм, інструменталізм, конструктивізм).  

3. «Правий поворот»  як тренд сучасного світу  

4. Мультикультуралізм: ідея і політика. Сучасні виклики. 

5. Популізм: стратегія політичної боротьби 

6. Взаємозвязок націоналізму та правого популізму 

7. Націоналістичні і право популістьскі парті і рухи в Європі 

8. Міжнародно-правовий захист національних меншин 

9. Мовна політика в Україні 

10. Націоналізм  і євроскептицизм 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

Загальні положення. 

Ці критерії включають основні вимоги до оцінки компонентів знань 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Міжнародні  

відносини» під час складання державних екзаменів, що дозволяє робити 

висновок про якість підготовки студентів-міжнародників до роботи в 

дипломатичних представництв за кордоном, робітниками обласної та 

районної держадміністрацій, співробітниками сумісних підприємств або 

туристичних фірм. 

Оцінку рівня підготовки студентів пропонується робити за середнім 

балом, виведеним на основі оцінювання завдань . 

 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінк

а в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

74-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень; з 
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допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих 

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів  
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