СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ АЗІЇ ТА АФРИКИ »

Галузь знань
Освітньо-професійні програми
Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

3

90

29 «Міжнародні відносини»
Освітній рівень
«Міжнародні відносини та регіональні Тип дисципліни
студії: сходознавство»
За видами занять
Лекцій
Семінарських занять
Практичних занять
10
10

Другий (магістерський)
обов’язкова
Самостійна підготовка
70

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі
Для вивчення дисципліни здобувач має
володіти знаннями та навичками з навчальних
курсів:
Онлайн курси, які можуть бути корисними для
попереднього вивчення та в процесі набуття
компетентностей за неформальною освітою

Мета курсу:

Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Політологія, Історія України, Міжнародні
відносини та світова політика, Країнознавство та ін.

вивчення студентами причин виникнення, сутності, структури, етапів розвитку, особливостей, механізмів врегулювання,
прогнозування, запобігання і наслідків збройних конфліктів в країнах Азії та Африки постбіполярної системи міжнародних
відносин, ролі в цих процесах держав, міжнародних, урядових і неурядових організацій.

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми
Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, суспільному,
різних джерел.
культурному та інформаційному.
СК4. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері
міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої
політики, організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем
міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові
доповіді, здійснювати їх публічну апробацію.
СК7. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів світу, сутності
процесів глобалізації, сучасних глобальних та регіональних процесів.
Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН)
Знання
ПРН4. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів,
підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.
Уміння/навички
ПРН 7. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові й інші ризики у сфері міжнародних відносин.
ПРН 12. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в
міжнародних системах.

ПРН17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, пова жати
опонентів і їхню точки зору.
ПРН18. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних
відносин.
Автономія і відповідальність
ПРН19. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
ПРН20. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.
ПРН21. Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу.
Спеціальні програмні результати навчання:
Знання
ПРН 24 – пріоритетів ефективності регіональної політики в країнах Сходу;
Уміння/ Навички
ПРН 26 – оцінювати ефективність регіональної політики в країнах Сходу;
ПРН 28 – здійснювати аналіз сучасних змін і розвитку соціального, економічного та політичного життя країн Сходу та Африки;
ПРН 29 – використовувати сучасні методи та підходи до забезпечення ефективної регіональної політики в країнах Сходу.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Тема

Вид заняття

Розподіл Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач
балів
отримує бали)

Розділ 1. Теоретичні основи та проблема врегулювання міжнародніх конфліктів.
Розділ 2. Практика міжнародніх конфліктів. Конфлікти в регіонах Азії та Африки.
Тема 1. Вступ. Теорія, сутність, типологія конфліктів
Лекція 1
Семінар 1
Тема 2. Історичні форми збройних конфліктів в Азії та
Африці від Давнини й Середньовіччя до закінчення
«Холодної війни»
Тема 3. Специфіка сучасних збройних конфліктів в
країнах Азії та Африки
Тема 4. Військова сила як фактор впливу та вирішення
міжнародних проблем і конфліктів в країнах Азії та
Африки
Тема 5. Способи врегулювання конфліктів та спільна
політика безпеки
Тема 6. Прогнозування як складова процесу управління
конфліктами
Тема 7. Сучасні конфлікти на Близькому і Середньому
Сході та конфліктний потенціал регіону
Тема 8. Сучасні конфлікти в Східній Азії та її

Семінар 2
Лекція 2
Семінар 3

10

Лекція-візуалізація

(Power

Point),

бесіда,

розповідь,

пояснення
Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії
Лекція та семінар не передбачені. Тема вивчається самостійно

10

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії
Лекція-візуалізація (Power Point). бесіда, розповідь, пояснення

10

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії
Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення

Лекція 3

-

Лекція 4

-

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення

-

-

Лекція та семінар не передбачені. Тема вивчається самостійно

конфліктний потенціал
Тема 9. Сучасні конфлікти в Південній Азії та її
конфліктний потенціал
Тема 10. Конфлікти в регіоні Центральної Азії та
Закавказзя
Тема 11. Сучасні конфлікти в Африці та конфліктний
потенціал регіону
Виконання реферату за обраною темою

Лекція 5
Семінар 4
Семінар 5

10

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення
Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення

10
10

Підсумковий контроль знань

40

Додаткові бали в рамках неформальної освіти

Підготовка та оформлення результатів самостійного вивчення тем
навчального курсу
Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою
формою контролю навчальних досягнень студента. Він
проводиться відповідно до навчального плану у вигляді
семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального
процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою
програмою дисципліни. Підсумковий семестровий контроль
здійснюється під час проведення заліку. Загальна кількість балів
за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до
80 хвилин. Заліковий білет має тестову форму. Білет містить
20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну
відповідь
Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій,
проєктна робота тощо.

СКЛАДОВІ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ

1
2
3
4
5

Оформлення роботи відповідно до вимог
Структурно-логічна побудова роботи, актуальність та новизна (зміст вступу)
Основна частина
Висновки до реферату
Усього (максимальна кількість)

до 2 балів
до 2 балів
до 4 балів
до 2 балів
10 балів

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) –
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Актуальні журнали для поглибленого вивчення
1) Глобальна та національна безпека : підручник / за заг. ред. Г. П. Ситника. К. : НАДУ, 2016. 764
дисципліни
с.
1) Актуальні проблеми міжнародних відносин
2) Капітоненко М. Міжнародні конфлікти / М. Капітоненко. К.: Либідь, 2009. 352 с.;
2) Актуальні проблеми політики
3) Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.;
3) Вісник Київського національного національного
Аспект пресс, 2008. 512 с.
університету імені Т. Шевченка. Серія:
4) Кулагин В. М. Современная международная безопасность / В. М. Кулагин. М.: КноРус, 2012.
Міжнародні відносини
432 с.;
4) Вісник Львівського національного національного
5) Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний

університету. Серія: Міжнародні відносини
5) Вісник Харківського національного університету
імені В. Н. Караізна. Серія «Міжнародні
відносини, економіка, країнознавство, туризм»;
Серія «Історія»
6) Зовнішні справи
7) Стратегічна панорама

аналіз: Монографія / В. А. Мандрагеля. К.: ЄУ, 2003. 570 с.
6) Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование:
ученик / А.И. Никитин. М.: Аспект Пресс, 2017. 384 с.
7) Проскуріна О.О. Політична конфліктологія / О.О. Проскуріна, О.І. Ладига, Л.І. Ладига.
Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка 2012. 359 с.
8) Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. К.: Вадекс, 2019. 442.

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: підготовку індивідуального проєкту .
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації.
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. У разі виявлення факту плагіату у виконаних роботах здобувач отримує за завдання 0 балів.
 Передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Для зарахування теми або частини теми здобувач надає відповідний сертифікат,
де зазначені результати навчання та обсяг курсу (модуля) у годинах (кредитах ЄКТС). Передбачається зарахування результатів навчання у разі, якщо здобувач вищої освіти
прослухав аналогічний курс (або його частину) у будь-якому університеті України або Європи, був учасником міжнародних проєктів Жан-Моне модуль, К1, у межах якого
вивчалась така ж дисципліна (його частина), або слухачем такого ж дистанційного курсу на платформі «Prometheus», Coursera та інших, і при цьому має підтвердження –
сертифікат про результати навчання (оцінку).
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Методи
Критерії оцінювання
Система оцінювання, бали
Усний виступ, презентація, Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом; виявляє творчі здібності; здатен
дискусія, відповіді на
самостійно ставити та вирішувати завдання; самостійно знаходити та використовувати
питання
матеріал; вільно самостійно та аргументовано викладає його під час усних виступів та
письмових відповідей; глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та
10
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу;
демонструє вміння самостійно робити висновки; студент активно працює протягом
семінарського заняття; впевнено відповідає на додаткові запитання; відповідь обов’язково
супроводжується інформативною презентацією.
Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить аналіз і систематизацію;
зроблені аргументовані висновки; студент активно працює протягом усього семінарського
заняття; показує глибоке оволодіння лекційним матеріалом; здатний висловити власне
ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно
9
та аргументовано викладати матеріал, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову
літературу; студент активно працює протягом семінарського заняття; впевнено відповідає на
додаткові запитання; відповідь супроводжується презентацією.
Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом; обґрунтовано його викладає під час
усних виступів та письмових відповідей; розкриває зміст теоретичних питань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу; вміє знаходити джерело інформації та
8
аналізувати її, ставити та розв’язувати завдання; самостійно оцінює життєві явища і факти,
виявляючи особисту позицію щодо них; відповідь супроводжується презентацію; під час
відповідей на додаткові запитання мають місце деякі неточності.

Студент демонструє достатньо систематизовані знання навчального матеріалу; аргументовано
використовує їх; вміє знаходити джерело інформації та аналізувати її під час усних виступів
та письмових відповідей; розкриває зміст теоретичних питань; відповідь супроводжується
презентацією, яка містить певні неточності; при викладанні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі незначні помилки.
В цілому студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, але без
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації; без використання необхідної
літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності; студент припускається
помилок, відповідаючи на додаткові питання; відповідь супроводжується презентацією, в
оформленні якої присутні серйозні помилки.
Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом; студент в цілому оволодів
суттю питань з даної теми, втім, відсутні глибокий та всебічний аналіз представленого
матеріалу, а також його обґрунтування та аргументація; студент не проявляє активності на
практичних заняттях, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на
запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу.
Відповідь відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні запам'ятовування без
достатнього розуміння; фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування)
викладає їх зміст під час усних виступів та письмових відповідей; недостатньо розкриває
зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому неточності;
відповіді на запитання містять логічні та фактографічні помилки; відповідь не
супроводжується презентацією.
Студент частково володіє навчальним матеріалом, допускаючи при цьому суттєві помилки;
не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових
відповідей; відсутні відповіді на додаткові запитання; відповідь не супроводжується
презентацією
Студент демонструє фрагментарні знання; не в змозі викласти зміст більшості питань теми
під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки;
відповідь не супроводжується презентацією
Студент фактично не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє
змісту теоретичних питань та практичних завдань; презентація відсутня
Самостійна робота
Тема 1

Тема 2

Тема 3

6 годин
Вступ. Теорія, сутність, типологія конфліктів.
Проаналізувати дискусійні питання сучасної науки та виявити специфіку центрів вивчення
міжнародних конфліктів у світі.
Історичні форми збройних конфліктів в Азії та Африці від Давнини та Середньовіччя до 8 годин
закінчення «Холодної війни».
Провести порівняльний аналіз головних конфліктів Османської імперії та Ірану у Середні віки
і Модернову добу
6 годин
Специфіка сучасних збройних конфліктів в країнах Азії та Африки.
Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням причин зростання активності
транснаціональних акторів у збройних міжнародних конфліктах в країнах Азії та Африки.

7

6

5

4

3

2

1

Тема 4

Тема 5
Тема 6

Тема 7
Тема 8

Тема 9
Тема 10
Тема 11

Військова сила як фактор впливу та вирішення міжнародних проблем і конфліктів в
країнах Азії та Африки
Дослідити головні недоліки бронетанкової техніки та авіації вітчизняного виробництва у
країнах Азії та Африки
Способи врегулювання конфліктів та спільна політика безпеки
Проаналізувати роль мусульманських та християнських релігійних організацій у
врегулюванні збройних конфліктів.
Прогнозування як складова процесу управління конфліктами.
Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням особливостей діяльності Центру
стратегічних досліджень Об'єднаних Арабських Еміратів та його моделей розвитку світової
конфліктогенності.
Сучасні конфлікти на Близькому і Середньому Сході та конфліктний потенціал регіону
Проаналізувати дії курдських збройних формувань в регіональних конфліктах та процесс
створення воєнізованої організації «Пешмерга».
Сучасні конфлікти в Східній Азії та її конфліктний потенціал
Розширити лекційний матеріал інформацією про сутність
«проблеми Спратлі» як багатостороннього конфлікту Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Філіппін,
Малайзії, Брунею.
Сучасні конфлікти в Південній Азії та її конфліктний потенціал
Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням військових дій збройного
формування «Тигри визволення Таміл-Іламу» на Шрі-Ланці
Конфлікти в регіоні Центральної Азії та Закавказзя
Проаналізувати та порівняти програми й дії терористичних організацій Центральної Азії –
«Ісламського руху Узбекистану» та «Союзу ісламського джихада».
Сучасні конфлікти в Африці та конфліктний потенціал регіону.
Зробити порівняльний аналіз реакції світової спільноти на масове вбивство руандійських і
бурундійських тутсі.
Разом

6 годин

6 годин
6 годин

6 годин

8годин

6 годин
6 годин
6 годин
70 годин

