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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова для студентів
напряму підготовки 292
«Міжнародні економічні
відносини»
весняний
5
150
1
33
17
100
3
5
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – ознайомлення студентів із історією дипломатії, встановленням
дипломатичних відносин,
дипломатичних
привілеїв та
імунітетів,
охарактеризовані поняття дипломатичного корпусу та його глави;
внутрішньодержавні органи, які здійснюють дипломатичну діяльність; правила
ведення дипломатичного листування. В лекційному матеріалі звернено увагу
на вимоги до організації дипломатичних переговорів, ведення переговорів.
Завдання: засвоєння студентами понятійного апарату, основних
положень і принципів дипломатії, ії становлення на різних етапах історичного
розвитку та дипломатичної думки, сучасної практики дипломатичної й
консульської служби як в Україні, так і за кордоном.
Предмет: спілкування між державами та утворюваними ними
міжнародними організаціями.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Дипломатія й міжнародне право
Тема 2. Історичні типи дипломатії
Тема 3. Розвиток теорії та практики дипломатії
Тема 4. Україна як учасник міжнародних зносин
Тема 5. Дипломатична та консульська служба
Тема 6. Дипломатичне представництво та його міжнародно-правовий
статус
Тема 7. Іноземні дипломатичні служби. Дипломатія іноземних держав
Тема 8. Міжнародні організації та їх значення у дипломатичних
відносинах

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Історія та теорія дипломатії
Тема 1. Дипломатія й міжнародне
15
4
2
9
право
Тема 2. Історичні типи дипломатії
19
4
2
13
Тема 3. Розвиток теорії та практики
19
4
2
13
дипломатії
Тема 4. Україна як учасник
19
4
2
13
міжнародних зносин
Разом за змістовим модулем 1
72
16
8
48
Змістовий модуль 2. Основи дипломатичної служби
Тема 5. Дипломатична та консульська
19
4
2
13
служба
Тема 6. Дипломатичне
представництво та його міжнародно19
4
2
13
правовий статус
Тема 7. Іноземні дипломатичні
служби. Дипломатія іноземних
19
4
2
13
держав
Тема 8. Міжнародні організації та їх
значення у дипломатичних
26
5
3
13
відносинах
Разом за змістовим модулем 2
78
17
9
52
Усього годин
150
33
17
100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Дипломатія й міжнародне право
Семінар запитань і відповідей
Історичні типи дипломатії
Семінар – дискусія
Розвиток теорії та практики дипломатії
Семінар – розгорнута бесіда
Україна як учасник міжнародних зносин
Семінар запитань і відповідей
Дипломатична та консульська служба
Семінар – дискусія
Дипломатичне представництво та його міжнародно-правовий
статус
Семінар – розгорнута бесіда
Іноземні дипломатичні служби. Дипломатія іноземних держав
Семінар запитань і відповідей
Міжнародні організації та їх значення у дипломатичних
відносинах
Всього

1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
3
17

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір дидактичного матеріалу щодо розвитку дипломатії в Україні та
світі.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Історія та теорія дипломатії
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар – розгорнута
літератури для обговорення питань: предмет та структура
бесіда
курсу; дипломатія та дипломатичні відносини: системні
Тема 1. Дипломатія й
поняття; офіційні (традиційні) різновиди дипломатії;
міжнародне право
неофіційні (нетрадиційні) різновиди дипломатії;
8

Семінар запитань і
відповідей
Тема 2. Історичні типи
дипломатії

Семінар – дискусія
Тема 3. Розвиток
теорії та практики
дипломатії
Семінар – розгорнута
бесіда
Тема 4. Україна як
учасник міжнародних
зносин
Разом змістовий
модуль 1

14

14

14

Засоби
діагностики

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховуван
багатостороння дипломатія й дипломатія ad hoc
ня та
(спеціальні місії) як особливи види дипломатії;
обговорення
виникнення, розвиток та перспективи міжнародного права;
доповідей
право зовнішніх зносин.
Джерела [1, 4,5,6,7,9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: від міфології до історії: фронтальне та
грецький тип дипломатії; римська та візантийська епоха в індивідуальне
історії дипломатії; Італійська дипломатична система;
опитування,
французький метод та стиль дипломатії.
заслуховуван
Джерела [1,5,7,9].
ня та
2. Самотестування.
обговорюванн
3. Підготовка до презентації доповіді.
я доповідей
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: основні періоди в
проведення
розвитку теорії дипломатії; дипломатія нового й
дискусії,
новітнього часу; принципи й доктрини в теорії дипломатії. заслуховуван
Джерела [1, 4,5,6,7,9].
ня та
2. Самотестування.
обговорюванн
3. Підготовка до презентації доповіді.
я повідомлень
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: становлення української фронтальне та
дипломатії: історичний екскурс; основні напрями
індивідуальне
зовнішньої політики сучасної України.
опитування,
Джерела [1, 4,5,7].
заслуховуван
2. Самотестування.
ня та
3. Підготовка до презентації доповіді.
обговорення
доповідей

50

Змістовий модуль 2. Основи дипломатичної служби
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
Семінар запитань і
літератури
для
обговорення
питань:
дипломатична
служба:
фронтальне
та
відповідей
системні поняття; система органів, структура й
індивідуальне
Тема 5. Дипломатична
особливості дипломатичної служби; консульська служба.
опитування,
та консульська служба
Віденська конвенція про консульські зносини; консульські заслуховуван
14

Семінар – дискусія
Тема 6. Дипломатичне
представництво та
його міжнародно-

14

відносини України з зарубіжними країнами.
ня та
Джерела [1, 4,5,6,7,9].
обговорюванн
2. Самотестування.
я доповідей
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: поняття
проведення
дипломатичного представництва, його функції та
дискусії,
завдання; посол і дипломатичний склад посольства та його заслуховуван
структура; основні напрями й форми роботи
ня та

правовий статус

Семінар – розгорнута
бесіда
Тема 7. Іноземні
дипломатичні служби.
Дипломатія іноземних
держав
14

Семінар запитань і
відповідей
Тема 8. Міжнародні
організації та їх
значення у
дипломатичних
відносинах
Разом змістовий
модуль 2
Разом

14

70
100

дипломатичного представництва; особливості роботи у
спеціальних місіях
і представництвах міжнародних організацій.
Джерела [1, 4,5,6,7,9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: особливості
Міжнародної цивільної служби (далі – МЦС); дипломатія
та дипломатичні служби Великої Британії та Франції;
дипломатія та дипломатичні служби Німеччини, Італії,
Ватикану та Іспанії; особливості дипломатії малих
європейських країн: Швейцарія, Нідерланди,
скандинавські, прибалтійські та балканські держави; Нова
Європейська дипломатична служба (European External
Action Service - EEAS); дипломатія та дипломатичні
служби США, Канади, Австралії та Латинської Америки;
особливості дипломатії країн Азії й Африки; дипломатія
Росії та країн СНД.
Джерела [1,5,7,9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: виникнення
міжнародних організацій; роль сучасних міжнародних
організацій у світі.
Джерела [1, 4,5,6,7,9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

обговорюванн
я повідомлень

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховуван
ня та
обговорюванн
я доповідей

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
1. Засвоєння основних понять, суті та
ролі дипломатії в суспільному житті
2. Мислити креативно, мати навички
тайм-менеджменту,
критично
оцінювати наслідки продукованих
ідей
3. Застосовувати набуті знання на
практиці, розуміти предметну область
їх використання, бути готовим до
застосування знань з урахуванням
конкретних ситуацій
4. Уміння аналізувати факти, дати,
дипломатичні концепції, теорії та ін.
5. Здатність ефективно спілкуватися з
колегами, представляти інформацію у
зручний та зрозумілий спосіб усно і
письмово,
використовуючи
відповідну лексику та термінологію
рідною мовою чи іноземною
6.
Здатність
аналізувати
та
виокремлювати
особливості
дипломатичних відносин
7. Здатність аналізувати напрямки і
стратегії
розвитку
зовнішньої
політики України

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються протягом семестру -100
балів.

Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання
2
3
3
3
11
2
3
3
3
11

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
4
4
4
4
10
16
Змістовий модуль 2
4
4
4
4
16

ПМК

Сума
балів

13

6
7
7
30

13

50

10

13

6
7
7
30

10

13

50

10

50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Современные международные отношения : учебник / под ред. А. В.
Торкунова, А. В. Мальгина. – Аспект Пресс, 2012. – 688 с.
2. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2010, –
447 с.
3. Гольцов А. Г. Геополітика та політична географія. Підручник / А.Г.
Гольцов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
4. Всеобщая история дипломатии. – М. : ЄКСМО, 2010. – 671 с.
5. Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав
пострадянського простору / М.С. Дорошко. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 228 с.
6. Василенко И. А. Искусство международных переговоров в бизнесе и
политике: учебное пособие / И. А. Василенко. [Издание 2-е, дополненное].
– М. : Научная книга, 2009. – 302 с.
7. Алексеев И. С. Искусство дипломатии. Не победить, а убедить / И. С.
Алексеев. – М. : Дашков и К., 2007 – 283 с.
Допоміжна
8. Табачник Д. В. Історія української дипломатії. Біографічні нариси :
навч. посібник / Д. В. Табачник. – К. : Либідь; Х. : Фоліо, 2009. – 888 с.
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