
Програма підвищення кваліфікації (стажування)  
У ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

 
Актуальні питання міжнародних відносин 

 
Кафедра міжнародних відносин та туризму 

 
У сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн, соціокультурних 

трансформаційних викликів і нових запитів до реформування системи освіти 
України виникає потреба в модернізації й оновленні фахової підготовки, 
вдосконалення набутих особистістю інтегральних, загальних і фахових 
компетентностей задля розв’язання складних спеціалізованих задач в сфері 
міжнародних відносин та усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені. 
           Мета програми підвищення кваліфікації (стажування) – 
вдосконалення професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин 
шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, 
набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків в межах 
спеціальності за допомогою вивчення педагогічного досвіду, сучасних 
тенденцій міжнародного співробітництва, міжнародного права і перспектив їх 
розвитку; розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для 
використання при підготовці фахівців; розвитку професійних компетентностей 
(знання навчального предмета, фахових методик, технологій); формування у 
здобувачів освіти ключових компетентностей (використання інформаційно-
комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі). 

Основні завдання – оновлення та поглиблення знань, формування нових 
компетенцій у міжнародній науково-дослідній, організаційно-управлінській та 
міжнародній практичній діяльності; оновлення та поглиблення знань, 
формування нових компетенцій з профілюючих навчальних дисциплін; 
засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів науково-
практичного навчання; вивчення міжнародного досвіду з метою якісного 
вирішення професійних завдань у сфері освітянської, наукової та практичної 
діяльності; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, 
що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 
цифрових, інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

Мета програми підвищення кваліфікації (стажування) спрямована на 
формування таких компетентностей, а саме: засвоїти інноваційні форми, 
методи та засоби навчання; набути досвід формування змісту навчання з 
урахуванням його спрямування на доктринальні аспекти, ознайомитися з 
сучасними зарубіжними дослідженнями з міжнародних відносин, змістом 
основних наукових дискусій у цій галузі, розробляти пропозиції щодо 
удосконалення освітнього процесу, впровадження у практику навчання кращих 
теоретико-методологічних досягнень педагогіки вищої школи з їх адаптацією 
до потреб вивчення дисциплін у сфері міжнародних відносин; розуміння 
особливостей вербальної і невербальної поведінки викладача; врахування  



психологічних особливостей створення та розвитку колективу, групи, команди; 
визначення сутності та причин конфліктів в соціо-комунікаційній діяльності та 
процедури примирення, які застосовуються під час конфліктних ситуацій; 
визначення умов створення позитивного іміджу освітнього закладу та 
керівника; здатність до самостійного вирішення психолого-педагогічних 
проблем на конкретних прикладах; готовність до формування й розвитку 
пізнавального інтересу, особистісного ставлення слухачів до змістово-
технологічного наповнення освітньої програми професійного розвитку 
(підвищення кваліфікації). 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність міжнародних відносин та регіонального розвитку, 

еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової 
політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і 
діяльності інших учасників міжнародних відносин; структуру і педагогічні 
аспекти організації освітньої діяльності; освітньо-педагогічні умови відбору 
кадрів, прийому їх на роботу і звільнення; методику написання навчально-
методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці фахівців; 
природу та механізми міжнародних комунікацій. 

вміти: формувати сучасний і конкурентний зміст освітніх програм з 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; 
застосувати передові методи науково-педагогічних досліджень в освітньому 
процесі (в т.ч. під час дистанційної освіти); на основі глибокого пізнання і 
засвоєння знань з міжнародних відносин сформувати власний стиль науково-
педагогічної діяльності та професійного спілкування; організовувати панельні 
дискусії, круглі столи, конференції з міжнародної тематики з метою вироблення 
і вдосконалення фахових умінь і навичок з проблеми міжнародних відносин, 
регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій; 
розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній 
діяльності. 

володіти: методами, прийомами і формами навчання, формування 
особистості науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти у сфері 
міжнародних відносин; навичками застосування міжнародної і європейської 
методології для проведення наукових досліджень та формування 
конкурентного змісту освітніх програм у сфері міжнародних відносин; 
прийомами і методами тлумачення нормативно-правових і доктринальних 
джерел для формулювання і вирішення наукових проблем, а також 
забезпечення належного рівня наукового супроводу процесу 
правозастосування; навичками виокремлювати психологічні особливості 
управлінської діяльності; методами вирішення завдань, які виникають під час 
виконання функцій, що пов’язані зі здійсненням міжнародної діяльності; 
методами ефективного просування національних інтересів України; 
принципами організації і контролю командної професійної діяльності; 
навичками проведення фахової дискусії із проблем міжнародних відносин, 
міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної 
діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору. 

Мета програми підвищення кваліфікації (стажування) охоплює такі 
змістові модулі: 



− наукові дослідження про характер взаємодій окремих країн та регіонів 
на глобальному, регіональному та локальному рівнях 

− особливості міжнародно-правової відповідальності за порушення 
принципів і норм міжнародного права 

− механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, 
взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою 

− наукові дослідження міжнародних інтеграційних процесів у світі та на 
Європейському континенті, та місце в них України 

− наукові дослідження про діяльність міжнародних недержавних акторів 
та транснаціональні відносини 

− методологія дослідження, вивчення і викладання освітніх компонентів 
з міжнародних відносин  
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