


 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни за вибором «Соціологія міжнародних відносин» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у 

здобувачів уявлення про міжнародні відносини в інтерпретації соціології та 

навички соціологічного аналізу міжнародних відносин та інформаційної 

безпеки.  

1.2. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та 

розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до ОПП. 

 1.2. Основним завданням вивчення дисципліни “Основи наукових 

досліджень” є:  

 формування таких загальних компетентностей 

ЗК1.Знання тарозуміння предметної області спеціальності291«Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної 

діяльностіза фахом. 

ЗК5.Здатністьдо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 формування таких фахових компетентностей 

СК1.Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин,типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світовоїполітики. 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов'язкова  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

16 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

14 год. - 

Самостійна робота 

90 год.  

Індивідуальна робота 

- - 
 

1.6. Заплановані програмні результати навчання: 
 



РН1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, 

щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики.  

РН3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

РН4. 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.  

РН5. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, 

проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, 

регіональному та локальному контекстах.  

РН9. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.  

РН12. Організовувати та проводити дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів 

та міждисциплінарних підходів.  

РН15. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах.  

РН17. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, 

регіонознавства та міжнародних комунікацій.  
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 

Фактори актуалізації соціологічного вивчення міжнародних відносин. 

Соціальні фактори розвитку міжнародних відносин та їх роль в поясненні 

специфіки міжнародних відносин. Проблемні поля в теорії міжнародних 

відносин. Міжнародні конфлікти в соціологічному вимірі. Глобалізація і 

регіоналізація в проблемному полі соціології міжнародних відносин. Роль 

соціології у визначенні міжнародних (глобальних) індексів, міжнародних 

рейтингів, міжнародного іміджу, міжнародного бренд-іміджу країн. 

Дослідницький інструментарій соціології у вивченні міжнародних відносин. 

Система, структура, середовище міжнародних відносин в оптиці соціології. 

М. Вебер і теорія трьох типів домінування в міжнародних відносинах.  

 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. Інституційне регулювання 

міжнародних відносин  

«Три світи» міжнародних відносин. Національні, транснаціональні, 

наднаціональні актори і колективні структури. Міжнародні відносини як 

процес взаємодії їх учасників. Поняття «соціальний суб'єкт», «соціальний 

агент», «соціальний актор», «актор». Теоретики про різних типах учасників: 

модерністський напрямок, транснаціоналізм, неомарксистські концепції. 



Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин. Міжнародна 

(міждержавна) стратифікація. Недержавні учасники міжнародних відносин, 

їх види та роль в міжнародних відносинах в соціологічному вимірі. Цілі, 

інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. Національний інтерес і 

його елементи. Центральний (постійний) і другорядний (мінливий). 

Суспільний інтерес. Державний інтерес, його елементи. Стратегії учасників 

міжнародних відносин. Традиційні інтереси держав. Соціологічні 

характеристики учасників міжнародних відносин.  

 

Тема 3. Методи соціології міжнародних відносин  

Науковий метод, його ключові характеристики. Вибір одиниці аналізу. 

Теоретичні та емпіричні плани соціологічних досліджень. Функціональний 

дослідний процес. Різниця між теоретичними і емпіричними концепціями. 

Поява нових джерел, видів збору і аналізу емпіричних даних. Збір 

емпіричних даних: активний і пасивний. Збір емпіричних даних: первинний і 

вторинний. Отримані і створені емпіричні дані. Проблема збору особистих 

даних і їх захист. Проблема транспарентності даних. Неопитувальні методи 

збору емпіричних даних. Спостереження: сутність та відмінні риси наукового 

спостереження. Специфіка і види спостереження. Переваги та недоліки 

спостереження. Роль і якості спостерігача. Аналіз документів і методика 

контент-аналізу. Переваги інтернет-опитування перед традиційними 

опитуваннями. Мобільні опитування як спосіб збору емпіричних даних. 

Вимоги до мобільних опитуваннями. Перспективні напрямки аналізу даних. 

Особливості соціологічної методології дослідження міжнародних відносин. 

Нова культура одержання й аналізу соціальних емпіричних даних про 

міжнародні події та міжнародні відносини.  

 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах 

Історія становлення і розвитку соціологічного вивчення комунікацій у 

міжнародних відносинах. Особливості соціологічного підходу до вивчення 

міжнародних комунікацій. Особливості міжнародні комунікацій в умовах 

цифровізації різних сфер суспільного життя. Вплив на міжнародні 

комунікації кризових явищ в міжнародних відносинах. Перешкоди, які 

існують в міжнародних комунікаціях і шляхи їх попередження (подолання 

негативних наслідків). Міжнародний комунікативний простір в 

соціологічному вимірі. Напрямки впливу міжнародних комунікацій на 

міжнародні відносини. Основні тренди розвитку сучасних міжнародний 

комунікацій та їх вплив на міжнародні відносини. Соціологічні методи 

вивчення міжнародних комунікацій.  

 

Тема 5. Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 

Міжнародна мобільність: поняття, види, канали. Теорії мобільності та 

їх застосування при соціологічному вивченні міжнародної мобільності. Роль 

соціальних інститутів у регулюванні міжнародної мобільності (порівняльний 

аналіз індустріального і постіндустріального суспільств). Індивідуальні 



ресурси (культурні, інформаційні, комунікативні), які сприяють міжнародній 

мобільності. Міжнародна мобільність і маргінальність. Особливості сучасної 

мобільності за Дж. Уррі. Міжнародна академічна мобільність у сучасному 

світі. Міжнародна трудова мобільність у сучасному світі.  

 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні нерівності 

Рівність і нерівність як проблема соціології міжнародних відносин. 

Теорії соціальної нерівності та можливості їх застосування при 

соціологічному вивченні міжнародних відносин. «Старі» нерівності у 

класових, статусних, гендерних, вікових, громадянських та регіональних 

вимірах. «Нові» нерівності, які утворюються під впливом інформаційних, 

техніко-технологічних змін, реконфігурації глобально-регіональних 

залежностей і тисків, посилення політико-економічних альянсів, 

неформальних практик, соціальних ризиків реформ та їхньої відсутності. 

Соціальні нерівності в умовах етнокультурної диверсифікації сучасного 

світу. Інформаційна нерівність як нова форма соціальної диференціації: 

можливості соціологічного аналізу та прогнозування. Нові соціальні 

нерівності: особливості їх соціологічної діагностики. Якісні методи в 

дослідженні нових соціальних нерівностей. Концепція соціальної нерівності 

за критерієм наявності соціальних ресурсів або капіталів різного об‘єму. 

Дихотомічна та ієрархічна модель пояснення соціальних нерівностей у 

міжнародних відносинах. 

 

Тема 7. Міжнародна громадська думка 

Три найвпливовіші концепції громадської думки: 1) Моралізувально-

нормативна концепція громадської думки. 2) Заперечення будь-якого 

суб'єкта громадської думки (Н. Луман). 3) Статистично-психологічний 

напрям у дослідженні громадської думки (Е. Ноель-Нойман). Умови 

формування та ознаки міжнародної громадської думки. Режими взаємодії 

владних структур і громадської думки в контексті інформаційної безпеки. 

Проблема управління міжнародною громадською думкою. «Spin-doctor» 

стосовно до фахівця, відповідального за public relations. Методи 

соціологічного вивчення міжнародної громадської думки.  

 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах  

Ідея довіри і практика її реалізації в міжнародних відносинах. 

Актуалізація проблеми довіри в міжнародних відносинах. Парадигми аналізу 

довіри / недовіри. Проблема аналізу і вимірювання довіри. Інтерпретації 

поняття «довіра» в соціологічному знанні. Соціологічні концепції довіри (Н. 

Луман, Е. Гідденс, Ф. Фукуяма, А. Селігмен, П. Бурд’є, П. Штомпка та ін.). 

Довіра до неверифікованих абстракцій у вигляді ідеалів і ідей. Типологія 

довіри. Типи довіри в залежності від типу суспільства. Типи довіри в 

залежності від в залежності від об'єкта довіри; в залежності від ступеню її 

інституціоналізації в міжнародних відносинах. Аналіз різних сторін 

(емоційних, когнітивних, прагматичних, символічних і т. ін.) довірчої 



поведінки взаємодіючих індивідів і груп у сфері міжнародних відносин та 

інформаційної безпеки.  

 
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Назва тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

усього у тому числі 

 

 

лекції семінари  с. р. 

1 2 3 6 7 
Розділ 1. Міжнародні відносини в оптиції соціології 

Тема 1. Соціологія в системі наук про 

міжнародні відносини 

15 2 2 11 

Тема 2. Учасники міжнародних відносин. 

Інституційне регулювання міжнародних 

відносин 

 

15 2 2 11 

Тема 3. Методи соціології міжнародних 

відносин 

15 2 2 11 

Розділ 2. Соціальні процеси в міжнародних відносинах 

Тема 4. Соціологія комунікацій у міжнародних 

відносинах  

15 2 2 11 

Тема 5. Міжнародна мобільність в 

соціологічному вимірі 

15 2 2 11 

Тема 6. Міжнародні відносини і соціальні 

нерівності  

15 2 2 11 

Тема 7. Міжнародна громадська думка 15 2 1 12 

Тема 8. Довіра в міжнародних відносинах 15 2 1 12 

Усього годин 120 16 14 90 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Соціологія в системі наук про міжнародні відносини 

 

2 

2 Учасники міжнародних відносин. Інституційне 

регулювання міжнародних відносин 

2 

3  Методи соціології міжнародних відносин 2 
4 Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах  2 
5 Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі 2 
6 Міжнародні відносини і соціальні нерівності  2 
7 Міжнародна громадська думка 1 
8 Довіра в міжнародних відносинах 1 
 Разом  14 

 



5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми, завдання Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

1 Соціологія в системі наук про міжнародні відносини: 

Розробіть перелік соціальних факторів розвитку 

міжнародних відносин і розкрийте специфіку їх впливу. 

11 Практичне 

завдання 

2 Учасники міжнародних відносин. Інституційне 

регулювання міжнародних відносин: 

Дайте соціологічну характеристики одного з учасників 

міжнародних відносин, який включений до системи 

міжнародної інформаційної безпеки. 

11 Практичне 

завдання 

3  Методи соціології міжнародних відносин: 

Емпіричні соціологічні дані про міжнародні відносини: 

навіщо і кому вони потрібні? Розкрийте, чим викликана 

поява нових джерел, видів збору і аналізу емпіричних 

даних про міжнародні події та міжнародні відносини в 

контексті інформаційної бзпеки.  

11 Практичне 

завдання 

4 Соціологія комунікацій у міжнародних відносинах:  

Визначте перешкоди, які існують в міжнародних 

комунікаціях і розробіть шляхи їх попередження 

(подолання негативних наслідків). Наведіть приклади. 

11 Практичне 

завдання 

5 Міжнародна мобільність в соціологічному вимірі: 

Підготуйте аналітичну довідку по одному з видів 

міжнародної мобільності (академічна, трудова тощо). 

Обгрунтуйте актуальність обраної теми (проблеми). 

Проведіть аналіз джерел з теми. Обгрунтуйте 

соціологічний метод вивчення цієї теми (проблеми) та 

наведіть процедуру його використання. Визначте 

практичне застосування соціологічної інформації щодо цієї 

проблеми.  

11 Практичне 

завдання 

6 Міжнародні відносини і соціальні нерівності:  

Розкрийте наведені нижче соціальні фактори 

розвитку міжнародних відносин. Покажіть на прикладах, 

як вони впливають на міжнародні відносини та 

міфжнародну безпеку:  

 соціальна нерівність,  

 статусні претензії,  

 розходження в моральних оцінках,  

 соціокультурні відмінності,  

 пошуки ідентичності,  

 відстоювання цінностей,  

 індивідуальні якості лідерів.  

11 Практичне 

завдання 

7 Міжнародна громадська думка: 

Напишіть аналітичну довідку, у якій дайте 

соціологічну характеристику однієї з груп громадськості, 

які впливають на міжнародну громадську думку та 

інформаційну безпеку. 

"Групи громадськості, які впливають на міжнародну 

громадську думку (за Дж. Гендріксоном)": 

1) працівники ЗМІ (місцеві, регіональні та спеціальні 

канали);  

2) громадськість організацій (ветерани, члени 

12 Практичне 

завдання 



профспілки, фахівці, обслуговуючий персонал тощо);  

3) місцеві мешканці, їх засоби інформації, лідери групп 

та керівники місцевих політичних, громадських, ділових, 

релігійних, культурних та інших організацій;  

4) Інвестори (реальні та потенційні), статистична 

служба, мережа фінансової та економічної інформації  

тощо;  

5) державні органи, у т. ч. представники законодавчої, 

виконавчої та судової влади центрального та місцевого 

рівнів, органи місцевого самоврядування в країні тощо;  

6) споживачі, у т.ч. різноманітні групи споживчої 

громадськості, активісти захисту прав споживачів, 

видавництва для споживачів, місцеві ЗМІ, лідери місцевого 

значення;  

7) громадськість груп власних інтересів, їх канали 

інформації, лідери, керівники організацій тощо.  

8 Довіра в міжнародних відносинах: 

Оберіть одну із ситуацій, яка демонструє "спалах довіри" 

на вищому рівні міжнародних відносин (країну здобувач 

обирає самостійно). Опишіть цю ситуацію за такими 

параметрами: 

• чому без "спалаху довіри" дана ситуація (міжнародна 

проблема) не могла б швидко і конструктивно 

вирішитися;  

• хто забезпечував реалізацію довіри (через рішення в 

програмних та інших документах, які професійні 

структури в міжнародних відносинах це 

забезпечували);  

• як відбувалася практична довіра (трансляція ідеології 

довіри в конкретні міжнародні взаємодії);  

• як представлена ієрархія довіри (нормативна структура 

виникнення довіри); 

• яка комунікація сприяла цьому "спалаху довіри". 

Запропонуйте метод формування довіри, що був би 

доцільним у цій ситуації.  

12 Практичне 

завдання 

 Разом  90 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

не передбачено навчальним планом. 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним 

результатам навчання за ОПП віддзеркалює табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за 

освітньою компонентною «Соціологія міжнародних відносин» 
Шифр ПРН (від- 

повідно до ОНП) 

Результати 

навчання 

(відповідно до 

ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 

РН1. Демонструвати Здійснювати опис Інформативно- Оцінювання 



фундаментальні знання, 

набуті у процесі навчання, 

щодо природи, джерел та 

напрямів еволюції 

міжнародних відносин, 

міжнародної політики, 

зовнішньої політики 

держав, стану 

теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та 

світової політики.  

та аналіз 

міжнародної 

ситуації, збирати з 

різних соціологічних 

джерел необхідну 

для цього 

інформацію про 

міжнародні та 

зовнішньополітичні 

події та процеси. 

 

доказовий 

метод; 

пояснювально-

ілюстративний 

метод 

(критичний 

аналіз соціальних 

факторів 

розвитку 

міжнародних 

відносин і 

розкрийття 

специфіки їх 

впливу на 

інформаційну 

безпеку). 

Дискусійна 

панель.  

тестових 

завдань, усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, 

участі в 

панельних 

дискусіях; 

володіння 

соціологічними 

теоретико-

методологічними 

підходами до 

вивчення 

міжнародних 

відносин. 

РН3. Демонструвати 

знання наукових підходів, 

методологій та методик 

дослідження проблем 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики.  

Проводити 

порівняльний аналіз 

різних соціологічних 

підходів до вивчення 

міжнародних подій.  

Лекція: 

інформативно-

доказовий метод. 

Практичні 

заняття: 

пошуковий 

метод; 

пояснювально-

ілюстративний 

метод 

(критичний огляд 

нових джерел, 

видів збору і 

аналізу 

емпіричних даних 

про міжнародні 

події та 

міжнародні 

відносини в 

контексті 

інформаційної 

бзпеки). 

Оцінювання 

тестових 

завдань, усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, 

виконання 

творчих завдань. 

РН4. 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.  

Демонструвати 

соціологічні 

уявлення про 

соціальні процеси у 

сфері міжнародних 

відносин 

придослідженні 

міжнародних подій. 

Лекція: 

Інформативно-

доказовий 

метод; 

Дослідницький 

метод, аналіз 

международных 

ситуацій, 

соціологічна 

експертиза.  

Дискусійна 

панель. 

Оцінювання 

тестових 

завдань, 

виконаних 

практичних 

завдань, 

розв’язування 

аналітичних 

задач; володіння 

дослідницьким 

інструментарієм 

соціології у 



Відкритий 

мікрофон. Івент-

аналіз.  

вивченні 

міжнародних 

відносин. 

РН5. Демонструвати 

знання про природу 

міжнародних комунікацій, 

проблеми розвитку 

держав та міжнародних 

регіонів у глобальному, 

регіональному та 

локальному контекстах.  

Здійснювати аналіз 

інформаційного 

впливу 

соціологічних даних 

на міжнародну 

громалську думку, 

довіру в системі 

міжнародних 

відносин. 

Лекція: 

Інформативно-

доказовий 

метод; 

дослідницький 

метод . 

Дискусійна 

панель. 

Відкритий 

мікрофон.  

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

тестових 

завдань, 

розв’язування 

аналітичних 

задач, володіння 

дослідницьким 

інструментарієм 

соціології у 

вивченні 

міжнародних 

відносин. 

РН9. Збирати, обробляти 

та аналізувати 

інформацію про стан 

міжнародних відносин, 

світової політики та 

зовнішньої політики 

держав. 

Здійснювати аналіз 

міжнародних подій 

та світової 

політики на основі 

вторинних 

соціологічних даних.  

Лекція: 

Інформативно-

доказовий 

метод; 

дослідницький 

метод  

Відкритий 

мікрофон. 

Івент-метод 

Оцінювання 

практичних 

завдань, 

розв’язування 

аналітичних 

задач 

РН12. Організовувати та 

проводити дослідження 

проблем міжнародних 

відносин із 

використанням наукових 

теорій та концепцій, 

наукових методів та 

міждисциплінарних 

підходів.  

Здійснювати 

розробку проєкту 

дослідження стану, 

та перспектив 

розвитку проблем 

міжнародних 

відносин, 

спираючись на 

соціологічну 

методологію.  

Дискусійна 

панель. 

Відкритий 

мікрофон. 

Робота в 

командах, 

анкетування, 

презентація 

завдань до 

самостійної 

роботи.  

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

розв’язування 

аналітичних 

задач, володіння 

дослідницьким 

інструментарієм 

соціології у 

вивченні 

міжнародних 

відносин.  

РН15. Оцінювати 

міжнародні події, процеси 

в сфері міжнародного 

співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах.  

Розробляти 

аналітичні довідки 

з проблем 

міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

безпеки та світової 

політики на основі 

соціологічних даних.  

Лекція: 

інформативно-

доказовий метод. 

Відкритий 

мікрофон. 

Робота в 

командах,  

анкетування, 

робота з 

вторинними 

даними, рольова 

Оцінювання 

тестових 

завдань, 

розв’язування 

аналітичних 

задач, володіння 

дослідницьким 

інструментарієм 

соціології у 

вивченні 

міжнародних 



гра, презентація 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

Ситуаційний 

аналіз.  

відносин.  

РН17. Проводити 

підготовку, розробку та 

реалізацію проєктів 

прикладних досліджень 

міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової 

політики, регіонознавства 

та міжнародних 

комунікацій. 

Здійснювати 

розробку 

прикладних 

досліджень 

проблкм 

міжнародних 

відносин та 

світової політики.  

Дискусійна 

панель. Робота в 

командах,  

анкетування, 

робота з 

вторинними 

даними, 

презентація 

завдань до 

самостійної 

роботи 

Оцінювання 

практичних 

завдань, 

розв’язування 

аналітичних 

задач, володіння 

дослідницьким 

інструментарієм 

соціології у 

вивченні 

міжнародних 

відносин. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на  

практичних заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів до виконання 

конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи здобувача під час 

лекційних та практичних занять (групова дискусія, тренінгові завдання);  

- контроль та оцінювання якості підготовки завдань в ході 

індивідуально / командної роботи здобувачів; 

- контроль засвоєння теоретичного матеріалу (у вигляді 

тестування) з таких питань: сучасні теорії соціології міжнародних відносин; 

характеристики учасників міжнародних взаємодій; особливості 

інституційного регулювання міжнародних відносин; вплив соціальних 

нерівностей на процес міжнародних відносин; сутність та особливості різних 

видів і форм міжнародної мобільності та їх вплив на міжнародні відносини; 

роль міжкультурних комунікацій і міжнародної громадської думки в 

міжнародних відносинах; сутність довіри/недовіри в міжнародних 

відносинах. 
- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші 

завдання;  

- контроль та оцінювання вмінь здобувачів здійснювати аналіз 

громадської думки з проблем міжнародних відносин; застосовувати 

соціологічні дослідницькі підходи до вивчення міжнародних відносин; 

визначати цілі, мотиви, інтереси та поведінкові характеристики учасників 

міжнародних взаємодій; володіти основними методами соціологічного 

аналізу міжнародних відносин;  



- оцінювання вмінь та навичок аналізувати сучасну 

зовнішньополітичну практику різних держав і регіонів крізь призму 

основних підходів соціології міжнародних відносин; готувати аналітичні 

матеріали з питань міжнародних відносин з використанням соціологічної 

інформації.  

При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль. На 

практичному занятті здобувач може отримати від 1 до 5 балів. Максимально 

здобувач може отримати 60 балів в ході занять і самостійної роботи. 

 Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх 

завершенню на основі проведення заліку. Завданням контролю є оцінювання 

знань, умінь та практичних навичок здобувачів, набутих під час вивчення 

зазначених тем. Здобувачі мають показати вміння володіти дослідницьким 

інструментарієм соціології у вивченні міжнародних відносин; надавати 

соціологічні характеристики учасників міжнародних взаємодій; мати 

уявлення про соціальні процеси у сфері міжнародних відносин; специфіку 

інституційного регулювання міжнародних відносин; теоретичні, методичні 

проблеми вивчення міжнародної громадської думки та її впливу на 

міжнародні відносини, роль довіри в міжнародних відносинах.  

Усне опитування, поточне тестування, оцінювання виконаних завдань, 

залік.  
Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів 

Високий рівень 
30-40 балів 

 

Відповіді здобувача характеризуються повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу, 

вільним володінням термінами та поняттями дисципліни, його 

відповіді характеризуються креативним підходом. У відповіді 

на теоретичне питання достатня аргументація висновків.    

Середній рівень 
20-29 балів 

 

Відповіді здобувача характеризуються повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу, вільним володінням 

термінами та поняттями при розкритті теоретичного питання. 

Але він допускає деякі неточності, його відповіді не 

характеризуються креативним підходом. У письмовій роботі є 

незначні неточності, недостатня аргументація висновків.   

Низький рівень 
2-19 балів 

Відповіді здобувача характеризуються слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. У відповідях є 

неточності, недостатня або відсутня аргументація висновків.  

Незадовільний рівень 
0 - 1 бал 

Здобувач не брав участі в заняттях. У нього дуже слабкий 

рівень знання теоретичного матеріалу; відсутні навички 

аналізу проблем міжнародних відносин у соціологічному 

вимірі, він допускає змістовні помилки у відповідях на 

конкретні питання.  

 

Навчальна дисципліна включає 8 тем. За виконання завдань до тем 1-5 здобувач 

може одержати до 4 балів, за виконання завдання до теми 6 – до 2-х балів і за виконання 

завдань до тем 7-8 – до 3-х балів.  

Самостійна робота здобувачів включає вісім завдань (по одному завданню до 

кожної теми), за виконання кожного з них здобувач може отримати до 4 балів (4х8=32). 

Критерії оцінювання. Результати навчальної діяльності будуть оцінюватися за 

100-бальною шкалою (з навчальної дисципліни в цілому). Критично-розрахунковий 



мінімум для допуску до заліку – 30 балів. За результатами вивчення дисципліни 

обов'язковим є підсумкове накопичення балів – 60 балів (поточний контроль, самостійна 

робота). Здобувачі, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж розрахунковий 

мінімум (30 балів), вважаються такими, що не виконали навчальний план з дисципліни. 

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 4-ти бальною шкалою 

Високий рівень 
4 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 
3 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
2 бали 

Відповідь здбувача характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. 

Незадовільний рівень 
0 - 1 бал 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжгародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 3-х бальною шкалою 

Високий рівень 
3 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 
2 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
1 бали 

Відповідь здобувача характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. 

Незадовільний рівень 
0 балів 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжгародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 

Залікова робота включає відповіді здобувачів на тестові завдання – 30 балів і 

відповідь на одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (заліку) 

Під час заліку здобувач може одержати до 40 балів, а саме: до 30 балів – за тестові 

завдання (30 тестових завдань х 1 бал = 30) і до 10 балів – за розкриття теоретичного 

питання з навчальної дисципліни. 

Методи контролю в умовах змішаної форми навчання 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. Час 



виконання – до 80 хвилин. Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку. 

Теоретичне питання – 10 балів. Тести – 30 балів (30 тестових завдань х 1 бал).  

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму залікового білета 

(білет містить 40 тестових завдань, здобувач одержує 1 бал за кожну вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам надається можливість скласти залік у тестовій формі 

(білет містить 40 тестових завдань, здобувач одержує 1 бал за кожну вірну відповідь) 

дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі «Cоціологія 

міжнародних відносин».  

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Поточний контроль, самостійна робота 

 

Залік   

Сума 

 

Теми 

Самостійна 

робота 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

4 4 4 4 4 2 3 3 32 

(4х8=32) 

 

60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100  

 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
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12. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ 

ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) проводяться всі лекційні заняття на 

платформі Zoom ______________________________________;  

– дистанційно на платформі проводяться практичні (семінарські), індивідуальні 

заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в 

тестовій формі дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі 

«Соціологія міжнародних відносин» __________________________________.  

 


