


ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-наукова програма кафедри міжнародних відносин НАУКМА за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» розроблена у відповідності до 

стандарту за цією спеціальністю (затверджений Наказом МОН №1003 від 04.08.2020 р., враховує 

досвід бакалаврської програми кафедри, орієнтується на інноваційні підходи до підготовки 

аналітиків і дослідників у царині міжнародних відносин, містить значний компоненти дослідження 

конфліктів та фасилітації, а також передбачає можливості гнучкої зміни освітніх компонентів, 

відповідно до досвіду програми, який може бути здобутий лише на практиці, у процесі підготовки 

перших випускників-магістрів. Основний наголос програми – на збагаченні знань, умінь і навичок, 

необхідних для фахівців з міжнародних відносин, у тому числі й для працівників дипломатичної 

служби. Це передбачає розвиток вміння здійснювати аналіз міжнародних відносин і зовнішньої 

політики України та інших держав, прогнозувати можливі наслідки подій 

міжнародного/регіонального масштабу. 

Розроблено робочою групою у складі: 

1. Демʼянчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин НаУКМА;  

2. Яковлєв Максим Володимирович, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 

кафедри міжнародних відносин НаУКМА;  

3. Зарембо Катерина Валеріївна, кандидат політичних наук, старша викладачка кафедри 

міжнародних відносин НаУКМА;  

4. Гриценко Олена Миколаївна, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних 

відносин НаУКМА.  

Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності  

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  

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

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти, 

структурного підрозділу 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

факультет соціальних наук та соціальних технологій  

кафедра міжнародних відносин  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій  

MA in International Relations and Area Studies  

Офіційна назва 

освітньо-наукової 

програми 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність акредитації • Акредитується вперше 

Цикл/рівень Приклад: 

НРК України – 7 рівень, QF-ЕНЕА – другий цикл, ЕQF-LLL – 

7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра  

Мова(и) викладання Українська, англійська (за наявності дисциплін, які викладаються 

англійською мовою) 



Термін дії освітньо-

наукової програми 

Два роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-наукової 

програми 

 

http://ukma.edu.ua  

2 - Мета освітньо-наукової програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців для роботи в дипломатичних та міжнародних 

організаціях, представництвах та аналітичних центрах з умінням здійснювати професійний 

аналіз зовнішньої політики своєї країни і країн-партнерів та подій і процесів міжнародної 

політики, виробляти проєкти політичних рішень у галузі міжнародних дво- і 

багатосторонніх відносин, брати дієву участь у залагодженні міжнародних і регіональних 

конфліктів.  

 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Спеціалізація «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова (магістра). 

Академічна орієнтація. Наукова орієнтація: теоретичний та 

прикладний аналіз зовнішньої політики окремих країн та 

міжнародної політики, міжнародних процесів і подій. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна в галузі 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика 

країн, історія міжнародних відносин, аналіз зовнішньої 

політики, дипломатична служба, міжнародні конфлікти, 

міжнародні організації, країнознавство, прикладний аналіз 

інформації, аналіз даних, аналітичний супровід, інформаційно-

аналітичне забезпечення зовнішньої політики. 

Особливості програми Запрошення до викладання іноземних фахівців 

Частина дисциплін викладається англійською мовою 

Програма включає дослідницьку (наукову) складову обсягом 

36 кредитів 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

1120 Вищі посадові особи державних органів влади  

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої 

влади 

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади  

1120.3 Дипломатичні представники  

1143.4 Голова (інша вища посадова особа) відділення 
громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої) 
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій  

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів 

державної влади  

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади  

1238 Керівники проектів та програм  

http://ukma.edu.ua/


2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології 

2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 
та інших громадських організаціях) 

2419.3 Радник (органи державної влади) 
1120.3 24408 Представник Міністерства закордонних справ - 

керівник дипломатичного агентства 

3439 21311 Дипломатичний агент 

3439 21314 Дипломатичний кур'єр 

2433.1 Молодший науковий співробітник (інформаційна 

аналітика)  

2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика) 

2433.1 Науковий співробітник-консультант (інформаційна 

аналітика) 

2433.2 Аналітик консолідованої інформації 

3439 20239 Аташе 

3439 23057 Консул  

3439 20295 Віце-консул  

Місце працевлаштування: посольства, представництва 

міжнародних організацій, міністерства і відомства України, 

структурні підрозділи органів державної влади, українські та 

іноземні компанії, їхні представництва, комерційні структури, 

які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності, 

аналітичні центри (think-tanks), засоби масової інформації, 

громадські організації, що займаються тематикою 

міжнародних відносин і зовнішньою політикою. 

Подальше навчання Магістр може продовжити здобуття освіти на освітньо-

науковому рівні доктора філософії, набувати додаткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, з 

акцентом на інтерактивний науково-пізнавальний характер 

занять, увагою до всебічного розвитку аналітичних здібностей 

студентів та їхню особисту відповідальність, групову роботу. 

Оцінювання Тестування, опитування, письмові та усні екзамени, заліки, 

написання тез та/або есе, звітування за проходження практики, 

захисти і презентації групових та індивідуальних проєктів, 

публічний захист кваліфікаційної роботи тощо. 

 

6 - Програмні компетентності 

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 (ЗК) 

ЗК1.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК7. Здатність працювати в команді 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

спеціальності (СК) 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку світової політики. 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

СК3. 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. 

СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні системи. 

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у 

різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та 

правової науки, міждисциплінарних досліджень. 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження 

проблем міжнародних відносин та світової політики,  суспільних 

комунікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та 

переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та 

міжнародні документи. 

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн 

та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних 

процесів, та місця в них України. 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 

фаховості та рівня кваліфікації. 

Додаткові компетентності для магістра за освітньо-науковою 

програмою 
СК11. Здатність здійснювати дослідження та/або запроваджувати 

інновації у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій. 

СК12. Здатність будувати і досліджувати моделі процесів у сфері 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

СК13. Здатність здійснювати викладацьку діяльність у вищій школі 

з використанням сучасних методик і технологій викладання, 

відповідних технік комунікації, із застосуванням соціально-

психологічних засад комунікації у групі. 

СК14. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові 

досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у 



сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

 

7 - Програмні результати навчання  

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

РН1. Знати та розуміти природу джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики. 

РН2. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси 

та їх вплив на міжнародні відносини 

РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та 

методики для дослідження проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

РН4. 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. 

РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав. 

РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку. 

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем. 

РН8. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами 

усно і письмово, з професійних і наукових питань. 

РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про 

стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій т а регіональних студій. 

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики.  

РН11. Здійснювати професійний усний та письмовий переклад 

з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої та світової політики. 

РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

РН13. Брати участь у професійні дискусії 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. 

РН14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  

особистий  професійний розвиток. 

Додаткові результати навчання для магістрів за освітньо-

науковою програмою 



РН15. Планувати та здійснювати дослідження проблем 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій з використанням сучасних наукових 

методів, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

аргументувати висновки, презентувати результати. 

РН16. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 

РН17. Планувати і проводити навчальні заняття зі спеціальних 

дисциплін, розробляти їх методичне забезпечення.  

 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої 

програми та відповідальні за викладання її компонентів, є 

співробітниками університету, мають науковий ступінь і вчене 

звання, або підтверджений рівень наукової і професійної 

підготовки. Зокрема понад 80% штатних і запрошених викладачів 

кафедри міжнародних відносин мають наукові ступені, 90% з них 

мають досвід навчання чи стажування закордоном та/або роботи 

в міжнародних організаціях, частка тих, хто має науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора серед штатних 

викладачів кафедри, що забезпечують викладання дисциплін ОП, 

становить 25%. Викладачі кафедри постійно підвищують свою 

кваліфікацію за допомогою відповідних курсів та регулярного 

обміну досвіду між колегами, особливо щодо використання 

новітніх методів та засобів навчання. У процесі забезпечення 

навчального процесу залучаються у першу чергу іноземні 

лектори, а також українські та закордонні професіонали з 

досвідом прикладної роботи у сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до 

системи дистанційного навчання, Microsoft Office 365, 

мультимедійні класи дозволяють повністю забезпечити освітній 

процес протягом усього циклу підготовки за освітньою 

програмою. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://ukma.edu.ua/ містить інформацію про: 

- освітні програми, навчальну, наукову й організаційну 

діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 

- матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої 

програми викладені також на веб-сайті університету (кафедра 

міжнародних відносин): 

http://ukma.edu.ua/ 

Всі ресурси бібліотеки доступні через сайти університету: 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=10 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=321 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=317 

Читальний зал та навчальні корпуси забезпечені вільним 

доступом до мережі Інтернет. Електронний репозитарій 

бібліотеки НаУКМА містить дисертації та автореферати 

дисертацій, матеріали конференцій, навчальні видання, наукові 

статті на веб-сайті: 



http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=26 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Надання студентам можливості для академічної мобільності за 

угодами з іншими університетами України про обмін студентами 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну 

академічну мобільність (Еразмус+К1), про подвійне 

дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які передбачають 

навчання студентів тощо. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови та особливості ОП/ОНП  у контексті навчання іноземних 

громадян. 
 

• Перелік компонентів освітньої/освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів ОНП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

атестація (кваліфікаційний/комплексний 

кваліфікаційний екзамен та/або 

кваліфікаційна/магістерська робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма  

підсумкового  

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП/ОНП 

ОК1. 
Англійська мова 6,0 залік, іспит 

ОК2. 

Медіація та фасилітований діалог в міжнародних 

відносинах / (англ. мовою) 

3,0 залік 

ОКЗ. 

Міжнародна політика розвитку і допомоги / (англ. 

мовою) 

4,0 залік 

ОК4 
Порівняльний аналіз конфліктів / (англ. мовою) 3,0 залік 

ОК5 

Сучасна міжнародна політика і геополітичне 

довкілля України 

5,0 іспит 

ОК6 
Теоретичні засади аналізу публічної політики 5,0 іспит 

ОК7 
Аналіз даних 5,0 іспит 

ОК8 
Методологія наукових досліджень 3,0 залік 

ОК9 
Міжнародна журналістика 4,0 іспит 

ОК10 
Політична аналітика – методи і підходи 4,0 іспит 

ОК11 

Сучасна архітектура міжнародних економічних 

інститутів 

5,0 іспит 

ОК12 
Лабораторія "Аналіз зовнішньої політики" 3,0 залік 



ОК13 

Міжнародне гуманітарне право: кризовий 

менеджмент  

4,0 залік 

ОК14 

Практикум з ведення дипломатичних і ділових 

переговорів 

3,0 залік 

ОК15 
Практика науково-дослідницька 3,0 залік 

ОК16 
Кваліфікаційна/магістерська робота 25,0 захист тези 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 85,0 

Вибіркові компоненти ОНП* 

1.Професійної та практичної підготовки 

ВБ 1.1. 
Друга іноземна мова 6,0 залік, залік 

ВБ 1.2. Аналіз соціальних мереж 3,0 залік 

ВБ1.3 

Глобальні проблеми охорони здоров’я: політика, 

стратегія, прийняття рішень 

3,0 залік 

ВБ1.4 
Історична географія Східно-Центральної Європи 4,0 залік 

ВБ1.5 

Історія Південно-Східної Азії, Австралії й 

Тихоокеанського регіону (англ. мовою) 

5,0 залік 

ВБ1.6 
Історія Північної Америки (англ. мовою) 5,0 залік 

ВБ1.7 
Історія Росії та СРСР  3,0 залік 

ВБ1.8 
Історія Японії, Китаю та Кореї 5,0 залік 

ВБ1.9 
Міжнародні союзи в Європі та Азії 3,0 залік 

ВБ1.10 
Прогнозування політичних процесів 4,0 залік 

ВБ1.11 

Багатостороння та множинна дипломатія (англ. 

мовою) 

3,0 залік 

ВБ1.12 

Врегулювання міжнародних конфліктів і 

миротворча діяльність (англ. мовою) 

4,0 залік 

ВБ1.13 
Економіка санкцій 3,0 залік 

ВБ1.14 

Збройні конфлікти сучасності та шляхи їх 

вирішення 

3,0 залік 

ВБ1.15 

Зовнішня політика в системі публічних політик 

держави 

4,0 залік 

ВБ1.16 

Культурні та етнічні аспекти Північної Америки 

(англ. мовою) 

3,0 залік 

ВБ 1.17 
Методи і методики викладання у вищій школі. 5,0 залік 



ВБ1.18 

Міжнародна політика в Північній Америці (англ. 

мовою) 

4,0 залік 

ВБ 1.19 

Науково-дослідний семінар «Дослідження 

політичних рішень» 

3,0 залік 

2.Вільного вибору студента 

ВБ 2.1. Фізичне виховання (вдосконалення) 3,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 35,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120,0 
* Згідно із Законом України «Про вищу освіту» студенти мають право на «вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

Під час здобування певного рівня вищої освіти студенти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 

підрозділу».  

Механізми реалізації права студентів на вибір навчальних дисциплін у НаУКМА 

визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія».  

 

Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освітньо-наукова програма складається з п’яти основних компонентів, що є логічними 

блоками, за якими згруповані її основні освітні компоненти. Слід взяти до уваги, що розбиття на 

блоки не є суворим у тому смислі, що різні освітні компоненти, вочевидь, можуть містити елементи, 

за якими їх можна було би віднести до декількох блоків. У схемі це проілюстровано на прикладі 

ОК13 «Міжнародне гуманітарне право: кризовий менеджмент», яка належить до загально-

наукового блоку за профілем програми, однак елемент кризового менеджменту почасти відповідає 

і блоку дослідження конфліктів і медіації. Разом з тим, в цілому групування освітніх компонентів у 



блоки дозволяє краще проілюструвати загальну логіку програми, представлену у вигляді стрілок: 

(1) загально-науковий блок дозволяє краще розуміти принципи застосування наукових методів 

дослідження та аналітичних інструментів, а (2) опанування дослідницько-аналітичного блоку без 

володіння основами ключових для програми дисциплін було би неповним, позбавленим змістовного 

наповнення і бачення можливостей застосування дослідницько-аналітичного інструментарію; (3) 

загальний науковий блок дозволяє здобувачам формувати тематику свого дослідницького проєкту 

та обґрунтовувати його теоретико-методологічні засади, в той час, як (4) здобуті знання про можливі 

методи й техніки дослідження дозволяють успішно виконати дослідницький проєкт, що (5) може 

бути доповнений знаннями з професійно-орієнтованих дисциплін і дисциплін вільного вибору; (6) 

опанування методів дослідження та аналізу дозволяють здобувачам краще опановувати практичний 

бік дисциплін (професійно-орієнтованих та вільного вибору), бачити в них можливості для 

досліджень; (7) усі чотири блоки пов’язані між собою можливістю для здобувачів при формуванні 

власної освітньої траєкторії скласти цілісну картину спеціальності за обраною ними тематикою 

досліджень; (8) опанування підходів до дослідження конфліктів дозволить здобувачам критично 

розглядати потенційні конфліктні складові у темах вибіркових дисциплінах; нарешті (9) загально-

наукові курси за профілем програми та дисципліни з конфліктів і медіації гармонійно 

взаємодоповнюють одні одного.  

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти  

 

Атестація випускників ОНП спеціальності код 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

магістра з присвоєнням кваліфікації Магістр зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», Освітньо-наукова програма «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 


