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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 
програми дисципліни «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та 
«Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 
навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 
№37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 
пор. 

 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Практ. 
заняття СРС 

1 2 3 
4 5 6 

3 семестр 
Модуль №1 «Основні визначення та принципи. Ґенеза та еволюція 

дипломатії  та дипломатичних служб» 
1.1 Вступ до дипломатії. Походження та 

визначення дипломатії.    Міжнародні 
відносини та дипломатія 

6 2 2 2 

1.2 Міжнародні відносини та дипломатія 6 - 2 4 
1.3 Становлення та історичний розвиток 

дипломатії 
6 2 2 2 

1.4 Сучасна дипломатія 5 - 2 3 
1.5 Сучасна українська дипломатія  7 2 2 3 
1.6 Принципи, особливості сучасної 

дипломатії 
5 - 2 3 

1.7 Дипломатія та дипломатичні 
представництва провідних країн світу. 

10 2 2 3 

1.8 Українські дипломатичні 
представництва 

5 - 2 3 
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1.9 Сучасна дипломатична служба та ії  

розвиток 
6 2 2 2 

1.10 Сучасна дипломатична служба України 5 - 2 3 
1.11 Модульна контрольна робота №1 3 1 - 2 

 Усього за модулем №1 61 11 20 30 
 

Модуль №2 «Зовнішньополітична стратегія та дипломатія України. 
Майбутнє дипломатії» 

1 2 3 4 5 6 
2.1 Джерела формування 

зовнішньополітичної стратегії та 
дипломатії 

7 2 2 3 

2.2 Джерела дипломатії України 5 - 2 3 
2.3 Зовнішньополітичний механізм 

дипломатичної діяльності 
8 2 2 4 

2.4 Зовнішньополітичний механізм та 
еволюція зовнішньополітичної  та 
дипломатичної діяльності України 

5 - 2 3 

2.5 Майбутнє світової політики та 
дипломатії 

7 2 2 3 

2.6 Майбутнє України в світовій політиці 5 - 2 3 
2.4 Модульна контрольна робота №2 4 - 2 2 

Усього за модулем №2 54 6 14 24 
Усього за 3 семестр 105 17 34 54 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 3.1. Список рекомендованих джерел 
3.1.1. Зленко А. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України. – 

К.; ВПЦ КГУ, 2009. – 384 с. 
3.1.2. Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба. - Мн.; 

БГУ.,2001 – 207 с.  
3.1.3. Плэтт.В. Информационная работа стратегической  разведки. - М.; 

МО, 2000. – 340  с. 
3.1.4  Попов В. И. Современная дипломатия. Теория и практика. 

Дипломатия – наука и искусство / В. И. Попов. – М.: Международные 
отношения, , 2006. – 273  с. 

3.1.5. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.; Ладомир,1997. – 830 с. 
3.1.6. Зонова Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник для 

вузов /Зонова Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы: учебник для вузов. 
– М.: Аспект Пресс, 2013. — 348 с. 
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3.1.7. Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна дипломатична служба: навч. 

посібник / Б. І. Гуменюк. – К.: Либідь, 2001. – 255 с. 
3.1.8. Матвієнко В.М.,. Головченко В.І. Дипломатія України з найдавніших 

часів. К.: ВПЦ ІМВ, 2008. – 200 с. 
3.1.9.  Станчев М.Г. Основи дипломатії / М. Г. Станчев. – Х.: ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.  
3.1.10. Урядовий портал Міністерство Закордонних справ України. – 

Режим  доступу. – 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427391  

 
     Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.11. The Globalizaton of World Politics. An Introduction to International 

Relations. Ed. by Baylis J., and Smith, S. N-Y.; Oxford Univ. Press, 2002. – 529  
с. 

3.1.12.Фридман Дж.Следующие 100лет. Прогноз для ХХ1 века. М.; 
ЭКСМО, 2010. – 253 с. 

3.1.13. Тетчер М. Искусство управления государством. Стратегия для    
меняющегося мира. – М.; Альпина Паблишер, 2003.  -  302 с. 

3.1.14. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та стратегії 
розвитку. Кер. авт. кол. О.М. Гончаренко, -  К.; НІСД, 2000. – 402  с. 

3.1.15. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. // Зб. Бжезинский . – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступу. –  
http://royallib.com/read/bgezinskiy_zbignev/velikaya_shahmatnaya_doska.html#0 

3.1.16. Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях. К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2011. – 400 с. 

3.1.17. Європейський Союз: економіка, політика, право /редкол.: В.В. 
Копійка, О.І. Шнирков, В.І.Муравйов та ін.. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2011. 

 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 
 

№ 
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кількість 

1 2 3 4 
1. Презентація за матеріалами 

лекцій 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5 

 2.1, 2.2.,2.3 
1 прим.  

та електронна версія 
2. Методичні вказівки до 

створення і представлення 
презентації  

2.1, 2.2,2,3 1 прим. 
та електронна версія 

 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427391
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4. Методичні вказівки з 

підготовки та проведення 
колоквіуму  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 2.1, 2.2.,2.3  

1прим. 
та електронна версія 

 
 

4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

3 семестр 
Модуль №1 Модуль №2 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 
Тестове опитування під 
час лекції  (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

 Тестове опитування під 
час лекції  (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

Робота на практичних 
заняттях (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

 Робота на практичних 
заняттях (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

Підсумковий колоквіум 4 
 

Підсумковий колоквіум 4 
 

Для допуску до виконання 
модульної контрольної роботи 
№1 студент має набрати не 
менше 22 балів 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 22 балів 

Виконання модульної 
контрольної роботи № 1 

10 Виконання модульної 
контрольної роботи № 2 

10 
 

Усього за модулем № 1 44 Усього за модулем 
№2 

44 

Диференційований залік 12 
Усього за 3семестр                                          100 

 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.  
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Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  
в балах оцінкам за національною шкалою 

 
Рейтингова оцінка в балах Оцінка 

за 
національною 

шкалою 
Тестове 

опитування 
Робота на 

практичному 
занятті 

Підсумковий 
колоквіум 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

3 3 4 9-10 Відмінно 
2,5 2,5 3 8 Добре 

2 2 2,5 6-7 Задовільно 
менше 2 менше 2 менше 2,5 менше 6 Незадовільно 

 
4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за 
національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
 

Модуль №1,2 Оцінка за національною шкалою 
40-44 Відмінно 
33 -39 Добре 
27-32 Задовільно 

менше 27 Незадовільно 
 

4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в 
оцінку за національною шкалою (табл. 4.4-4.5). 

 
4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 
ECTS (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність залікової/ 
екзаменаційної рейтингової оцінки в 

балах оцінці 
за національною шкалою 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною 
шкалою  Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою 
79-88 Відмінно  12 Відмінно 
66-78 Добре  10 Добре 
53-65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 
 

Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 

  
4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 
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Шифр 
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4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається 
протягом одного семестру дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій 
оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності 

     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 

 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 
ваного 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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	Назва теми
	Усього
	3
	2
	Вступ до дипломатії. Походження та визначення дипломатії.    Міжнародні відносини та дипломатія
	2
	6
	Міжнародні відносини та дипломатія
	-
	6
	2
	6
	-
	5
	2
	7
	-
	5
	2
	10
	-
	5
	2
	6
	-
	5
	3
	Модульна контрольна робота №1
	61
	Усього за модулем №1
	2
	4
	3
	Джерела формування зовнішньополітичної стратегії та дипломатії
	2
	7
	-
	5
	Джерела дипломатії України
	2
	8
	Зовнішньополітичний механізм дипломатичної діяльності
	Зовнішньополітичний механізм та еволюція зовнішньополітичної  та дипломатичної діяльності України
	-
	5
	2
	7
	-
	5
	-
	4
	6
	54
	Усього за модулем №2
	17
	105
	Усього за 3 семестр

