
 

КАРТКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

за спеціальністю: 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

SUMMARY OF EDUCATIONAL PROGRAM 

Program Subject Area: International Relations, 

Public Communications and Regional Studies 

(Code 291) 

Освітня програма: 

Міжнародні комунікації та світові медіа 
Educational program: 

International Communication and Global Media 

Освітній ступінь: 
Магістр 

Educational level: 
Master (MA) 

Професійна кваліфікація: 

аналітик консолідованої інформації в сфері 

міжнародних відносин; перекладач 

Professional qualification: 

International Information Analyst, International 

Relations; Interpreter 

Кількість навчальних семестрів: 3 Semesters: 3 

Мова навчання: англійська Language of tuition: English 

Початок навчання: 2018 Beginning of study: 2018 

Закінчення навчання: 2020 End of study: 2020 

Ліцензійний обсяг: 15 Licensed number of attendees: 15 

Вартість навчання:  

58 800 грн за рік для іноземних студентів; 

49 350 грн за рік для громадян України (мова 

навчання англійська) 

Tuition fees: 

58,800 UAH per year for foreign students; 

49,350 UAH per year for Ukrainian citizens 

(instruction to be held in English) 

Предмети, що вивчаються (основні фахові): 

 

Міжнародна комунікація 

Міжнародна PR-практика 

Репутаційний менеджмент 

Практикум перекладу / Українська мова 

Інформаційні війни 

Міжнародне інформаційне право 

Україна в світовій політиці 

Публічна дипломатія 

Кризові комунікації 

Електронне врядування 

Courses (major subjects): 

 

International Communication 

International PR Practice 

Reputation management 

Practice of Translation / Ukrainian Language 

Information warfare 

International Information Law 

Ukraine in World Politics 

Public Diplomacy 

Crisis communication 

E-government 

Наявність виробничої практики: 

Науково-виробнича (переддипломна) практика 
Internship: 

Academic Research and Field Practice (Pre-

Diploma Internship) 

Сторінка інституту 

http://www.iir.edu.ua 
Webpage of Institute/Faculty 

http://www.iir.edu.ua 

Короткий опис програми та спеціалізації: 

Спеціальна освітня та професійна підготовка в 

галузі міжнародних відносин з увагою в рамках 

спеціалізації на вивченні політичного, 

інформаційного, безпекового та правового 

аспектів міжнародних комунікацій, а також 

професійному використанні іноземних мов у 

фаховій діяльності. 

Outline of the program and its specializations: 

Special educational and professional training in 

the study field of International Relations with 

attention within the Specialization on the study of 

political, information, security and legal aspects 

of international communications as well as the 

professional using foreign languages. 

 


