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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має володіти 

знаннями та навичками з: 

«Політологія», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне право», «Міжнародне регіонознавство» 

Онлайн курси, які можуть бути корисними для 

попереднього вивчення та в процесі набуття 

компетентностей за неформальною освітою 

- 

 

Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок в галузі дослідження нагальних проблем міжнародної безпеки, засобів 

підтримки міжнародної безпеки в сучасних умовах та основних факторів впливу на її стан. 

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК1.  здатність до абстрактного мислення, аналізу; 

ЗК2. здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності;. 

ЗК3. здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово; 

ЗК4. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК8. здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті; 

ЗК9. навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага 

різноманітності та багатокультурності; 

ЗК10. здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної роботи. 

ФК2. здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, економічному, суспільному, культурному; 

ФК6. здатність виявляти можливі як безпосередні, так і потенційні загрози та виклики 

міжнародній безпеці та основні напрями політики щодо зменшення та нейтралізації ризиків. 

 

Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН) 
ПРН 1. знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої 

політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин; 

ПРН 9. знання основ сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин.  

ПРН 11. визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.  

 ПРН 17. володіти основами сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин 

 ПРН 19. оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах 

 ПРН 25. використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин. 

 ПРН 28. знання основ формування міжнародної безпеки; 

 ПРН 38. використовувати в діяльності норми міжнародного права. 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

Тема 1. Міжнародна безпека як об’єкт наукових 

досліджень 
Лекція  /3 

  Лекція /Лекція-візуалізація (Power Point)/ експрес-опитування 

Тема 2. Рівні міжнародної безпеки  Лекція     Проблемна лекція / Лекція-візуалізація (Power Point),  

Семінарське заняття  5/4   Доповідь, обговорення, /есе 

Тема 3. Воєнна безпека сучасних держав 
Лекція  /3 

  Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point) / експрес-опитування 

Тема 4. Основні галузі безпекової діяльності 

 

Лекція     Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point),  

Семінарське  заняття  5/5   Доповідь, обговорення, / контрольна 

Тема 5. Особливості постбіполярного світового 

порядку: нові параметри міжнародної безпеки 

Лекція     Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське  заняття  5   Доповідь, обговорення 

Тема 6. Міжнародний тероризм Лекція     Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point),  

Семінарське  заняття  5   Доповідь, обговорення, дискусія 

Тема 7. Воєнні загрози міжнародної безпеки та 

проблема озброєнь 

Лекція     Проблемна лекція / Лекція-візуалізація (Power Point),  

Семінарське  заняття  5   Доповідь, обговорення 

Тема 8. Регіональний аспект міжнародної безпеки та 

європейська безпека 
Лекція     Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point),  

Семінарське заняття 5   Доповідь, обговорення 

Тема 9. Проблеми безпеки на Близькому Сході та в 

інших регіонах 

Лекція   Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 5 Доповідь, обговорення, дискусія 

Тема 10. Україна і проблема безпеки Лекція   Проблемна лекція / Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 5/5 Доповідь, обговорення, дискусія / контрольна 

Підсумковий контроль знань  40 Написання залікової роботи (тест) 

Додаткові бали в рамках неформальної освіти   – 
 

 
 

 
 

 

 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – https://classroom.google.com/c/NDA4OTEyNTYwMjY5 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні журнали для поглибленого вивчення 
дисципліни 
1) Foreign Affairs /magazine/. URL: 

https://www.foreignaffairs.com 
2) International Security Journal. URL: 

https://direct.mit.edu/isec 
3) Stockholm International Peace Research Institute. 

URL: https://sipri.org 

1. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. 

Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ: НАДУ, 2016. 784 с. 

2. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. К., Центр навчальної літератури, 2019. 416 с. 
3. Шергін С. Політологія міжнародних відносин. К., Центр навчальної літератури, 2019. 256 с. 

https://www.foreignaffairs.com/
https://direct.mit.edu/isec
https://sipri.org/
https://sipri.org/


ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. Перескладання заліку відбувається за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 
 Самостійна робота включає в себе: опрацювання додаткового матеріалу за темами лекцій, підготовку доповідей, вивчення наукової літератури з проблематики 

міжнародної безпеки. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки. 
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності.  

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система оцінювання, бали 

Усна доповідь  Відповідність змісту заявленій темі доповіді; логічність, послідовність та чіткість викладення; 

оперування категоріально-термінологічним апаратом навчальної дисципліни; якість 

відповідей на поставленні запитання 

3 

Обговорення доповіді, 

дискусія 

Формулювання актуальних, слушних запитань по темі доповіді; висловлення власної думки, 

ремарок, доповнень з обговорюваної проблеми; демонстрація аналітичних здібностей; 

використання термінології 

2 

Есе Актуальність обраної теми; логіка викладення, чіткість та послідовність; ступінь аргументації 

власних висновків; рівень обізнаності по заявленій темі; якість аналітики; унікальність; 

самостійність виконання 

4 

Експрес-опитування Відповідність змісту відповіді поставленим запитанням; суті; дотримання хронометражу; 

кількість вірних відповідей 

3 

Самостійна робота 

 1) Підготовка до семінарських занять (вивчення теоретичного матеріалу) 
2) Вивчення актуальної літератури за фаховими запропонованими журналами (обговорення в 

аудиторії в контексті вивчення теми). 
3) Аналіз та оцінювання проблемних ситуацій в галузі міжнародної безпеки 

42 год. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


