
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Організація дипломатичних брифінгів та прес-

конференцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістра за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Метою та завданням навчальної дисципліни є сформувати у здобувачів знання про 

особливості організації та проведення дипломатичних брифінгів і прес-конференцій; 

навчити фахово готувати матеріали та прес-релізи для проведення дипломатичних медіа-

заходів. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основне завдання вивчення дисципліни полягає у набутті фахових компетенцій: 

формування загальних компетентностей 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

формування спеціальних компетентностей 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 

світової політики. 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 

СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному 

та інформаційному. 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем міжнародних 

відносин та світової політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки. 

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

СК11. Здатність аналізувати природу зовнішньої політики та міжнародних відносин, 

еволюцію підходів до їх формування та здійснення, принципи організації та 

функціонування інститутів зовнішньої політики, прогнозувати систему міжнародних 

відносин. 



СК12. Здатність аналізувати природу, динаміку, принципи регіональних інтеграційних 

процесів. 

СК16. Здатність визначати особливості, характер та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин - 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

18 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

9 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

93 год. (в т.ч. інд. завдання) год. 

Індивідуальні завдання 

15 год. (контрольна робота) 

 

1.6. Загальні програмні результати навчання 

 

РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стан теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. 

РН4. Демонструвати знання особливостей, характеру та ступеня взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних відносин різного рівня. 

РН7. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 

міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні 

й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку. 

РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

РН12. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

РН13. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової політики. 

РН19. Брати участь у професійній дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню 



точку зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення 

та власний досвід з фахових проблем. 

РН21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний 

розвиток. 

РН22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Сутність і роль брифінгів та прес-конференцій у дипломатичній службі. 

 

Сутність брифінгів та прес-конференцій. Роль брифінгів та прес-конференцій у 

дипломатичній службі. Прес-служби у дипломатичних установах.  

 

Тема 2. Організація та підготовка дипломатичного медіа-заходу. 

 

Підготовчий етап. Підготовка програми заходу. Бюджет заходу. Домовленості з 

адміністративними установами. Анонс події та способи його поширення. Добір учасників 

заходу. Підготовка матеріалів, прес-кіт. Чек-пойнт. Проведення медіа-заходу. Типові 

алгоритми дій під час проведення медіа-заходу. 

 

Тема 3. Дипломатичні брифінги: підготовка та технологія проведення. 

 

Технологія проведення брифінгу. Підготовка до брифінгу для ЗМІ. Особливості 

проведення брифінгу. Переваги брифінгу. 

 

 

Тема 4. Дипломатичні прес-конференції: особливості та технологія проведення. 

 

Підготовка. Креативна (концептуальна) частина прес-конференції. Підготовка 

основних документів на прес-конференції. Анонси. Технічне оснащення. акредитація. 

Розподіл функцій. Проведення попередніх медіа-тренінгів із учасниками прес-

конференції. Проведення. Технології проведення прес-конференцій.  
 

 

Тема 5. Прес-реліз: підготовка та технологія написання. 
 

Основні параметри прес-релізу. Різновиди. Анонс. Запрошення. Інформація. Резюме. 

Реквізити прес-релізу. Технологія написання та підготовки пресрелізу. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Обсяг у годинах Обсяг у годинах 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пз с. р. л п с.р 

Тема 1. Сутність і роль 

брифінгів та 

пресконференцій у 

дипломатичній службі. 

18 2 1 15     

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3#%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3#%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83


Тема 2. Організація та 

підготовка дипломатичного 

медіа-заходу.  

21 4 2 15     

Тема 3. Дипломатичні 

брифінги: підготовка та 

технологія проведення.  

22 4 2 16     

Тема 4. Дипломатичні 

пресконференції: 

особливості та технологія 

проведення.  

22 4 2 16     

Тема 5. Прес-реліз: 

підготовка та технологія 

написання.  

22 4 2 16     

Контрольна робота 15   15     

Усього годин 120 18 9 93     

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

Тема 1. Сутність і роль брифінгів та пресконференцій у дипломатичній 

службі. 
1 

Тема 2. Організація та підготовка дипломатичного медіа-заходу.  2 

Тема 3. Дипломатичні брифінги: підготовка та технологія проведення.  2 

Тема 4. Дипломатичні пресконференції: особливості та технологія 

проведення.  
2 

Тема 5. Прес-реліз: підготовка та технологія написання.  2 

Разом  9 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Види, зміст самостійної роботи 
Денна 

форма 

Тема 1. Сутність і роль брифінгів та пресконференцій у дипломатичній 

службі. 

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, конспектування тез, 

підготовка доповідей, дистанційний курс у Moodle «Організація 

дипломатичних брифінгів та пресконференцій», Тема 1. 

15 

Тема 2. Організація та підготовка дипломатичного медіа-заходу.  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, конспектування тез, 

підготовка доповідей, дистанційний курс у Moodle «Організація 

дипломатичних брифінгів та пресконференцій», Тема 2. 

15 



Тема 3. Дипломатичні брифінги: підготовка та технологія проведення.  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, конспектування тез, 

підготовка доповідей, дистанційний курс у Moodle «Організація 

дипломатичних брифінгів та пресконференцій», Тема 3. 

16 

Тема 4. Дипломатичні пресконференції: особливості та технологія 

проведення. 

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, конспектування тез, 

підготовка доповідей, дистанційний курс у Moodle «Організація 

дипломатичних брифінгів та пресконференцій», Тема 4. 

16 

Тема 5. Прес-реліз: підготовка та технологія написання.  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, конспектування тез, 

підготовка доповідей, дистанційний курс у Moodle «Організація 

дипломатичних брифінгів та пресконференцій», Тема 5. 

16 

Контрольна робота 15 

Разом  93 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи, що виконується 

під час самостійної роботи. Контрольна робота являє собою індивідуальне завдання, яке 

передбачає самостійне виконання здобувачем певної практичної роботи на основі 

засвоєного теоретичного матеріалу. 

6.1. Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є 

титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина (два розділи), висновки та список 

використаних джерел. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, провести 

аналіз джерельної та історіографічної бази, визначити мету і завдання контрольної роботи, 

предмет та об’єкт, хронологічні рамки, вказати методи дослідження, що 

використовувались під час написання контрольної роботи. 

У процесі написання основної частини необхідно відповідно до плану розкрити 

суть вибраної теми. Обов’язково окремим питанням виділяються проблемні й дискусійні 

аспекти дослідження. При цьому наводяться аналітичні матеріали, подається їх аналіз. 

У висновках контрольної роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, 

визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації 

можуть бути розроблені здобувачем як самостійно, так і через узагальнення пропозицій, 

що містяться у літературних джерелах. 

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, 

графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. 

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 20-25 сторінок стандартного 

формату А4 (210 ´ 297 мм). Шрифт – 14, інтервал між рядками – 1,5. Times New Roman. 

Всі сторінки зазначених елементів контрольної роботи (крім титульної сторінки) 

підлягають нумерації в правому нижньому куті аркуша. 

Текст контрольної роботи необхідно друкувати на текстовому полі сторінки 

розміром 170/257 мм, залишаючи, відповідно, береги таких розмірів: лівий – 30 мм, 



правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, 

чорного кольору середньої жирності, щільність тексту – однаковою. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 

1,25. 

6.2. Рекомендовані теми контрольної роботи: 

1. Сутність брифінгів та прес-конференцій.  

2. Роль брифінгів та прес-конференцій у дипломатичній службі.  

3. Прес-служби у дипломатичних установах.  

4. Організація та підготовка дипломатичного медіа-заходу. 

5. Дипломатичні брифінги: підготовка та технологія проведення. 

6. Дипломатичні прес-конференції: особливості та технологія проведення. 

7. Креативна (концептуальна) частина прес-конференції.  

8. Підготовка основних документів на прес-конференції.  

9. Технічне оснащення брифінгів та прес-конференцій.  

10. Проведення попередніх медіа-тренінгів із учасниками прес-конференції.  

11. Технології проведення прес-конференцій.  

12. Прес-реліз: підготовка та технологія написання. 

13. Головні вимоги до дипломатичного листування. 

14. Особливості дипломатичної мови. 

15. Переговорна практика та забезпечення дипломатичних контактів. 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам 

навчання за ОПП відображає табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою 

компонентною «Організація дипломатичних брифінгів та пресконференцій» 

Шифр ПРН (відповідно 

до ОНП)Результати 

навчання (відповідно до 

ОПП) 

Методи навчання Засоби діагностики /форми 

оцінювання 

РН1. Знати та розуміти 

природу, джерела та 

напрями еволюції 

міжнародних відносин, 

міжнародної політики, 

зовнішньої політики 

держав, стан 

теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та 

світової політики. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН4. Демонструвати 

знання особливостей, 

характеру та ступеня 

взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних 

відносин різного рівня. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 



дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН7. Аналізувати та 

оцінювати проблеми 

міжнародної та 

національної безпеки, 

міжнародні та 

інтернаціоналізовані 

конфлікти, підходи, 

способи та механізми 

забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі 

та у зовнішній політиці 

держав. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН9. Визначати, 

оцінювати та 

прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у 

сфері міжнародних 

відносин та глобального 

розвитку. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН10. Оцінювати та 

аналізувати міжнародні 

та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до 

вирішення таких 

проблем. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН12. Готувати 

аналітичні довідки, звіти 

та інші документи про 

стан міжнародних 

відносин, зовнішньої 

політики, суспільних 

комунікацій та 

регіональних студій. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН13. Розробляти та 

реалізовувати проекти 

прикладних досліджень 

міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової 

політики. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 



дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН19. Брати участь у 

професійній дискусії у 

сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої 

політики, суспільних 

комунікацій та 

регіональних студій, 

поважати опонентів і 

їхню точку зору, 

доносити до фахівців та 

широкого загалу 

інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та 

власний досвід з 

фахових проблем. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН21. Оцінювати 

результати власної 

роботи і відповідати за 

особистий професійний 

розвиток. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

РН22. Демонструвати 

здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний та ін., а 

також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або 

письмовий (тестовий) 

контроль на лекціях та 

семінарських заняттях; 

оцінювання: усних виступів з 

доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних 

завдань, письмової (тестової) 

залікової роботи. 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись 

такі види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання 

сучасних освітніх технологій на платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності 

відповідного документу про їх закінчення, надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з 

проблем використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, 

інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи 

відповідним сертифікатом). 

 

 

 



 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

При вивченні дисципліни «Організація дипломатичних брифінгів та прес-

конференцій» застосовуються наступні методи контролю: усний, письмовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях. Також, 

передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, 

віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль є складовою організації освітнього процесу. Завданням 

поточного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів, 

набутих під час засвоєння розділів дисципліни. Розділ – це логічно завершена частина 

теоретичного та практичного навчального матеріалу з навчальної дисципліни. Кожен 

окремий розділ включає завдання для практичних занять та самостійної роботи. Поточна 

підсумкова оцінка – це сума балів, отриманих здобувачем за виконання всіх видів робіт, 

передбачених розділами дисципліни. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) на практичних заняттях проводиться 

у формі усного опитування або письмового експрес-контролю, виступів здобувачів з 

доповідями при обговоренні навчальних питань, тестів. 

Сума балів за виконані завдання на практичному занятті наведена в пункті 9. Сума 

балів за виконані завдання самостійної роботи здобувачів наведена в пункті 9. 

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі 

опрацювання навчальної літератури та нормативно-правових документів за темою, 

підготовка доповідей. 

Сума балів, які здобувач може набрати за поточним контролем, дорівнює 60. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів за поточним контролем:  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання  

45-60 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми, вміння мислити абстрактно і узагальнено, здатність 

публічно представити матеріал.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з 

несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати своє 



ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно представити 

матеріал 

26-30 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного практичного 

заняття, активна робота на практичних заняттях, засвоєння основних 

положень курсу, допущення декількох незначних помилок при виконанні 

завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21-25 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених практичних занять, епізодична відсутність виконання завдань, 

участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності при 

визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність 

публічно представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих тем 

пропущених практичних занять, епізодична відсутність виконаних завдань, 

участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення помилок 

при виконанні завдань, великі складності при визначенні теоретичних 

питань на які розраховані завдання, невпевнені навички публічного 

представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять, епізодична відсутність виконаних 

завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх 

лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність певного уявлення 

щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення 

значної кількості помилок при виконання завдання, невміння визначити 

теоретичні питання, на які розраховано завдання, невпевнені навички 

публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та практичних 

занять. систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних 

помилок при виконанні завдань, нездатність визначити теоретичні питання, 

на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані відповіді, 

допущення істотних помилок при виконанні завдання. Нездатність 

визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, невміння 

публічно представити матеріал.  

 



Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання заліку 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи семінарському занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане 

завдання за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень 

теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у тестовій формі у вигляді 

семестрового заліку. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 

встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який 

виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою 

дисципліни. 

Підсумковий контроль здійснюється після вивчення дисципліни. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю 

навчальних досягнень здобувача. Він проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному цією робочою програмою дисципліни 

«Організація дипломатичних брифінгів та пресконференцій». 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Проведення заліку у вигляді 

залікової роботи (білети). У одному білеті запропоновано 2 питання, кожне питання 

оцінюється у 20 балів. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 

40.  

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 залік в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Організація 

дипломатичних брифінгів та прес-конференцій» https://moodle.karazin.ua 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

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

Оцінка успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок за поточним та підсумковим контролем. 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання заліку 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Контрольна 

робота Разом Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

9 9 9 9 9 15 60 40 100 

 

https://moodle.karazin.ua/


Набрана кількість рейтингових балів здобувачем служить основою для оцінки.  

За результатами поточного та підсумкового контролю здобувач може набрати від 0 до 100 

балів включно.  

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 9 бальною шкалою 

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи  

 

Пункти оцінки Максим

альна 

оцінка, 

бали 

Критерії оцінювання 

Вступ  3 1 б. – обґрунтована актуальність обраної теми 

1 б. – проаналізована ступінь вивчення проблеми в 

закордонних і вітчизняних джерелах 

1 б. – мета, об’єкт, предмет, завдання, методи роботи 

відповідають досліджуваній темі 

Основна частина 5 1 б. – сформульована проблематика дослідження  

2 б. – розглянуті існуючі теоретичні підходи та всі 

точки зору її вивчення іншими науковцями 

3 б. − досліджено сучасний стан питання, динаміка, 

вплив різноманітних чинників, проведено аналіз 

існуючих проблем і можливих шляхів їхнього 

практичного вирішення 

Висновки 3 1 б. – дотримання послідовності, логічності 

викладення матеріалу у висновках 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

8-9 Здобувач цілком і всебічно розкрив питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

6-7 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку 

зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

4-5 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

1-3 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або відповідь 

не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з джерелами. Не 

може зробити висновків.  



2 б. − викладено висновки і пропозиції, що становлять 

предмет захисту, розкриті кінцеві результати 

виконаної роботи, що доводять досягнення автором 

поставленої мети дослідження, але є певні недоліки. 

3 б. − викладено висновки і пропозиції, що становлять 

предмет захисту, кінцеві результати виконаної 

роботи, що доводять досягнення автором поставленої 

мети дослідження 

Список використаних 

джерел 

2 1 б. – відповідність оформлення списку джерел та 

літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 

1 б.  відповідність використаної літератури з 

проблемою, що досліджується 

Оформлення роботи 2 2 б. – повна відповідність оформлення контрольної 

роботи з методичними рекомендаціями 

Всього балів: 15  

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань здобувачів  

 

Кількість 

балів 

1 питання 

Критерії оцінювання 

15-20 Здобувач вищої освіти відповідає виявленню всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової 

літератури, демонструє чітке володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; 

виявляє творчі, аналітичні здібності в розумінні, викладі і використанні 

навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до 

відповідних категорій, а також робить власні висновки та пропозиції 

11-14 Здобувач вищої освіти відповідає виявленню глибокого знання 

програмного матеріалу, демонструє чітке володіння понятійним апаратом, 

методами, інструментами, передбаченими програмою дисципліни; однак 

недостатньо використано знання літературних джерел, вміння 

аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ, висновки в 

роботі недостатньо аргументовані 

6-10 Здобувач вищої освіти недостатньо повно проявляє знання основного 

програмного матеріалу; володіння необхідними методами та інструментами 

аналітичного мислення; вміння використовувати їх для вирішення типових 

ситуацій, допускаючи окремі помилки, робить неаргументовані висновки, не 

підтверджуючи їх літературними джерелами та прикладами 

1-5 Здобувач вищої освіти розкриває питання недостатньо повно, але володіє 

понятійним апаратом освітнього компоненту на середньому рівні; 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

літературних джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно, висновки відсутні  

0 Здобувач вищої освіти не в змозі дати відповідь на поставлені запитання 



 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

Для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90–100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

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

ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою 

навчання або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти залік дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Організація брифінгів та прес-конференцій», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5214  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://instituteforpr.org/
https://www.unian.ua/
https://www.ukrinform.ua/
Дипломатичні
https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini
https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini
http://razumkov.org.ua/
https://mfa.gov.ua/ua
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5214

