




Передмова 
Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікацн та 

регіональні студії» другого (магістерського )рівня вищої освіти галузі знань 29 Міжнародні 
відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
затверджена Вченою радою ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника (протокол від 30.08.2016 р. №7), введена в дію з 01.09.2016 р. (наказ від 
31.08.2016 р. №44/06-06). 

Зміни до освітньо-професійної програми зумовлені двома чинниками: 1) 
необхідністю узгодження змісту чинної освітньо-професійної програми з міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій із затвердженим Стандартом 
вищої освіти України другого (магістерського) рівня за галуззю знань 29 «Міжнародні 
відносини» спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії>> (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. №1003.«Про 
затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти»); 2) відгуками від викладачів і різних стейкголдерів, студентів, експертів і 
практиків, які надійшли представникам групи забезпечення і гаранту програми у процесі її 
реалізації; З) стратегією розвитку університету на 2020-2027 рр., тому було розроблено і 
внесено зміни у такі розділи: 

загальна інформація про освітню програму, 
перелік освітніх компонентів 
перелік компетентностей випускника, 
програмні результати навчання. 

Для приведення освітньо-професійної програми у відповідність із зазначеними вище 
рекомендаціями у 2021 р. сформовано робочу групу (науково-методичну ком1с1ю 
спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) у 
складі: 

1. Нагорняк Михайло Миколайович, доктор політичних наук, професор кафедри
. . 

м1жнародних юдносин, директор.
2. Гурак Ігор Федорович, кандидатісторичних наук, доцент кафедри міжнародних
відносин;
З. Стругинська Тетяна Зіновіївна, кандидат полпичних наук, доцент
кафедриміжнародних відносин;

4. Дерещук Тетяна Миколаївна, кандидатюридичних наук, доцент кафедри
. . 

м1жнародних вщносин;

5. Мельник Христина Романівна,  заступник директора департаменту інвестиційної 

політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківської міської 

ради.















І О 14 І Захист кваліфікаційної роботи І3 І Екзамен 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи та ї1' 
публічного захисту 

3. Форма атестацп здобувачш вищо� осв1ти
Атестація здійснюєrься у формі: захисту кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота має розв'язувати складну 
задачу або проблему в сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
поштики, сусшльних комунікацій та регюнальних студій, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов та вимог У кваліфікаційній 
роботі не повинно міститися академічного плагіату, фальсифікації 
та фабрикації результатів. 
Кваліфікаційна робота обов'язково проходить перевірку на 
унікальність тексту за допомогою програмного забезпечення, яким 
користується університет. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що 
містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти ( система внугрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 
процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
З) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 1 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у
тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому '-шелі створення і забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості

вищої освіти (система внугрішнього забезпечення якості) за його поданням оцінюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 
незалежними установами оцінювання та забезнечення якості вищої освіти на предмет її 
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
















