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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

(НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ)» 

4 серпня 2020 р. наказом МОН України № 1002 був затверджений 

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [1]. У Стандарті 

окреслені усі обов’язкові компоненти, які визначатимуть навчання студентів 

за спеціальністю 291, а саме: об’єкти вивчення та цілі навчання, теоретичний 

зміст предметної області, методи, методики та технології, інструменти та 

обладнання, академічні права випускників, форми атестації здобувачів, 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

тощо [1, с. 5-6, 9-10].  

Новації щодо стандартів вищої освіти, які розробляються в межах 

кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів, активно обговорюються в 

освітньому середовищі [2, с. 66-71]. За оцінкою колег, нововведення, 

https://www.uma.es/grado-en-turismo
https://web.liemsis.lt/kuis/stp_report_ects.card_ml?p_stp_id=6436&p_year=2018&p_lang=EN&p_tinkl_kodas=B18AKD643
https://web.liemsis.lt/kuis/stp_report_ects.card_ml?p_stp_id=6436&p_year=2018&p_lang=EN&p_tinkl_kodas=B18AKD643
https://sherlock.lv/ru/home-3/
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започатковані ще Законом про вищу освіту у 2014 р., спрямовані насамперед, 

на результати, а не на процеси навчання [2, с. 67]. У загальному вигляді 

результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, набутих у процесі навчання. У посібнику з питань 

формулювань компетентностей та результатів навчання, що рекомендований 

проектом Єврокомісії CoRe project для здобувачів першого рівня вищої 

освіти, в узагальнюючому вигляді результати навчання формулюються як 

«здатність генерувати та передавати нові ідеї або генерувати інноваційні 

рішення відомих проблем чи ситуацій» [3, с. 48].  

Головним, до чого прикута увага, це перелік компетентностей 

випускника, з-поміж яких інтегральна, загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності, та узгоджені з ними результати навчання [1, с. 6-9]. З-поміж 

визначених у новому Стандарті вищої освіти зі спеціальності 291 

компетентностей міститься декілька, які ґрунтуються на вагомій теоретичній 

підготовці здобувачів вищої освіти. Так, інтегральна компетентність 

сфокусована на вміння застосувати теорії суспільних наук та спеціальні 

наукові методи дослідження проблем міжнародних відносин [1, с. 6].; одна зі 

спеціальних (фахових) компетентностей (СК3) спрямована на формування 

здатності оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях [1, с. 7]; результати навчання 

передбачають знання та розуміння стан теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики (РН01) та вміння досліджувати 

проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої 

політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних 

теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів 

(РН09) [1, с. 8]. Крім того, у цілях навчання Стандарт визначає застосування 

відповідних теорій та методів задля здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин та 
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зовнішньої політики, що характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов [1, с. 5]. 

Означені складові професійної компетентності здобувачів освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» забезпечує дисципліна «Теорія міжнародних відносин», 

яка відноситься до тих, які є обов’язковими. Ця дисципліна спрямована на 

вивчення основних понять науки про міжнародні відносини, теоретичних 

підходів та напрямів дослідження міжнародної політики, а також принципів 

функціонування, головних тенденцій і закономірностей розвитку 

міжнародних відносин. У процесі навчання здобувачі освіти знайомляться з 

формуванням цієї відносно молодої суспільної науки, її основною 

проблематикою, еволюцією політичної думки та виокремленням основних 

наукових шкіл та течій. З одного боку, ця навчальна дисципліна має 

здебільшого теоретичну спрямованість, бо сфокусована на ознайомленні 

здобувачів вищої освіти з сукупністю знань про природу, особливості та 

рушійні сили, стани та першопричини функціонування, етапи розвитку 

міжнародних відносин, що творять цілісну модель міжнародних процесів [4, 

с. 299]. З іншого боку, вона забезпечує можливість використання 

теоретичних знань для аналізу таких вимірів міжнародних відносин як 

причини збройних конфліктів; механізми та способи вирішення суперечок 

між націями; роль міжурядових організацій у забезпеченні безпеки; проблема 

становлення міжнародного порядку; місце держави та інших акторів у 

системі міжнародних відносин; перспективи розвитку взаємодій в умовах 

глобалізації; пріоритети та основні напрями зовнішньої політики держав 

тощо.  

Варто відзначити, що «Теорія міжнародних відносин» це не просто 

дисципліна, яка забезпечує формування інтегральної, загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, а й важлива інтегруюча дисципліна, 

яка пов’язує знання майбутніх фахівців з міжнародних відносин з такими 

галузями знань як історія, філософія, політологія, соціологія, психологія, 
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демографія, географія, економіка тощо. Знання основ теорій міжнародних 

відносин дозволяє усвідомити складність всієї сфери міжнародних відносин, 

сформувати первісне уявлення про проблеми як самих міжнародних 

відносин, так і теорії міжнародних відносин як науки, яка їх вивчає.  

У Київському університеті імені Бориса Грінченка «Теорія 

міжнародних відносин» викладається в рамках освітньо-професійних 

програм «Регіональні студії», «Суспільні комунікації» (спеціальність 291) [5; 

6]. Формування професійної компетентності здобувачів в межах викладання 

цієї дисципліни передбачає формування здатності студентів застосовувати 

теоретичні знання у професійній діяльності, пов’язаній з оцінкою і 

прогнозуванням економічних, культурних, соціальних подій та явищ, 

притаманних для сучасного світу та системи міжнародних відносин; 

формування цілісного уявлення про основні етапи розвитку теорії 

міжнародних відносин як науки; ознайомлення з понятійно-категоріальним 

апаратом; виявлення закономірностей і тенденцій міжнародних відносин; 

оволодіння методами вивчення міжнародних відносин; ознайомлення з 

основними теоретичними підходами (політичний реалізм, політичний 

ідеалізм, транснаціоналізм та ін.); формування знань про систему 

міжнародних відносин, середовище системи міжнародних відносин, 

учасників міжнародних відносин, їх цілі, засоби і стратегії; ознайомлення з 

поняттям національні інтереси держави, правові і моральні принципи 

регулювання міжнародних відносин; актори міжнародних відносин. Крім 

того, здобувачі мають добре володіти спеціалізованою термінологією, яка 

застосовується у теорії міжнародних відносин; розуміти основні процеси у 

міжнародних відносинах; вміти використовувати теоретичні підходи до 

аналізу сучасних міжнародних процесів та орієнтуватися в міжнародно-

політичних процесах; критично осмислювати і аналізувати події сучасного 

міжнародного життя, спираючись на знання з теорії міжнародних відносин.  

Первісне практичне застосування теоретичних знань з цієї дисципліни 

відбувається під час написання курсової роботи, а наприкінці навчання – і 
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бакалаврської роботи, коли здобувачі вищої освіти мають не просто 

презентувати великий фактичний матеріал, а й аналізувати його за 

допомогою різних підходів та методів, які пропонує теорія міжнародних 

відносин. Іншими формами застосування теоретичних знань є основи аналізу 

зовнішньої політики, інформаційно-аналітична виробнича практика тощо. 
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