
 

 



 
 

 



ВСТУП 

       

Програма навчальної дисципліни «Миротворчі місії ООН» складена від-

повідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжна-

родні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

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

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1.Мета викладення навчальної дисципліни: формування системи теоретичних 

знань студентів  щодо досвіду проведення миротворчих операцій ООН, або дій 

коаліцій, які виступають під егідою Організації Об'єднаних Націй, роботи 

відповідних механізмів, а також реакцій держав — членів ООН на зростаючий 

попит цього виду діяльності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

1) Формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його ста-

лого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина Украї-

ни. 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

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

джерел. 

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зок-

рема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, куль-

турному та інформаційному. 

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права 

та внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зо-

внішньої політики держав. 

СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 

Європейському континенті, та місця в них України. 

 СК8. Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній 

арені. 

 

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  

Семестр 

4-й  

Лекції 

32 год.  

Семінарські заняття 

16 год.  

Самостійна робота 

72 год.   

Індивідуальне завдання  

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

мають досягти наступних програмних результатів навчання за дисципліною: 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального роз-

витку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світо-

вої політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній аре-

ні і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики 

держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та 

реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу форму-

вання та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН13. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

регіональних систем, міжнародних комунікацій. 

РН16. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої полі-

тики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації 

відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні матеріа-

ли. 

РН19. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих за-

дач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові ма-

теріали, чинні стандарти і технічні умови тощо.  

РН20. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній ді-

яльності. 

РН26. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, по-

шуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

       ТЕМА 1. Сучасна дискусія з проблем миротворчості  



Теоретичні дискусії зарубіжних та вітчизняних науковців з питань становлення 

та розвитку інституту миротворчості , як механізму забезпечення миру та роль 

ООН в цьому питанні. Внесок Організації Об'єднаних Націй в процес 

становлення миротворчості в період закінчення «холодної війни». Теоретичний 

вклад керівництва ООН в питання миробудівництва. 

       ТЕМА 2. ООН : правова база миротворчої діяльності  
Історія становлення інституту операцій з підтримання миру (ОПМ ) та його 

міжнародно — правова основа. Базові принципи створення та проведення ОПМ 

ООН. 

       ТЕМА 3. Еволюція миротворчості ООН 
Становлення миротворчості в період з 1946 року до закінчення «холодної 

війни»; та їх основні види. Розвиток миротворчості ООН  після закінчення 

«холодної війни». Ініціативи ООН з питань вдосконалення миротворчості на 

початку 21 століття.                         

       ТЕМА 4. Реформа та вдосконалення миротворчості ООН  
Теоретичні підходи ООН з питань реформування та вдосконалення 

миротворчості ООН .Потенціал ООН  з питань швидкого та ефективного 

розгортання миротворчих операцій.   Військовий персонал. Поліцейський 

персонал. Матеріально-технічне забезпечення , процес закупівель та управління 

витратами. 

           ТЕМА 5 . Робочі механізми ООН в області миротворчості  
Процедура прийняття рішень. Ініциативи держав-членів про активізацію 

Військово-Штабного Комітета ООН. Розподіл сфер повноважень РБ ООН, 

Генеральної Асамблеї ООН , ЄКОСОС і ін.; роль Бретон-Вудських установ та 

цивільного суспільства. Про спец. представників Генерального секретаря ООН. 

            ТЕМА 6. Забезпечення безпеки та правовий захист миротворців 

Статут ООН, Конвенції ООН та Угоди що до забезпечення безпеки 

миротворців .Роль Ради Безпеки ООН що до забезпечення безпеки миротворців. 

Міжнародне гуманітарне право та інші міжнародні документи що до 

забезпечення безпеки та правового захисту миротворців. 

            ТЕМА 7. Діяльність ООН та регіональних організацій в області 

миротворчості 
Взаємодія ООН з ОБСЄ в області миротворчості. Взаємодія ООН з ЗЄС в 

області миротворчості. Взаємодія ООН з ЄС в області миротворчості. Взаємодія  

ООН з СНД в області миротворчості. Операції за участю або під егідою НАТО;. 

Про співробітництво ООН — НАТО в сфері миротворчості. 

           ТЕМА 8. Сучасні миротворчі операції за участю або під егідою ООН 

 Миротворчі операції в Косово; Миротворчі операції в Афганістані; Миротворчі 

операції в Східному  Тіморі. 

         ТЕМА 9. Миротворча діяльність ООН на початку 21 століття 
 Оцінка миротворчої діяльності ООН на початку 21 століття. Агресія РФ в 2014 

році щодо анексії Криму та Донецької та Луганської областей України та 

ініціативи країн-членів ООН щодо організації миротворчої місії ООН або під її 

егідою щодо припинення військової агресії РФ. Ініціативи українського 

керівництва щодо проведення миротворчої місії. Причини розбіжності думок 



України та Росії з питання реалізації такої місії. Стратегічні інтереси країн з 

цього питання. Ініціативи України та країн Європи з питання організації 

миротворчої місії ООН в Україні після початку військової агресії РФ - 24 

лютого 2022 року. Проблемні питання її створення. Шляхи подолання 

труднощів щодо введення миротворчого контингенту ООН на лінію 

розмежування з країною-агресором РФ. Миротворча місія як запорука не 

повторення в майбутньому агресії Росією проти України.   

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Сучасна 

дискусія з 

проблем 

миротворчості. 

13 2 1   10       

Тема 2. ООН : 

правова база 

миротворчої 

діяльності 

13 4 2   7       

Тема 3. 

Еволюція 

миротворчості 

ООН 

13 2 1   10       

Тема 4. 

Реформа та 

вдосконалення 

миротворчості 

ООН 

13 4 2   7       

Тема 5. Робочі 

механізми ООН 

в області 

миротворчості 

13 4 2   7       

Тема 6. 

Забезпечення 

безпеки та 

правовий 

захист 

миротворців 

13 4 2   7       

Тема 7. 14 4 2   8       



Діяльність 

ООН та 

регіональних 

організацій в 

області 

миротворчості 

Тема 8. Сучасні 

миротворчі 

операції за 

участю або під 

егідою ООН 

14 4 2   8       

Тема 9. 

Миротворча 

діяльність ООН 

на початку 21 

століття 

14 4 2   8       

Усього 

годин  

120 32 16   72       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
Семінарські (практичні, лабораторні заняття) навчальним планом не 

передбачені. 

№ 

з/п 
Назва теми та питань для обговорення 

Кількість 

годин 

1.         ТЕМА 1. Сучасна дискусія з проблем миротворчості  
Питання для обговорення (теми доповідей): 
 Теоретичні дискусії зарубіжних та вітчизняних науковців з 

питань становлення та розвитку інституту миротворчості , як 

механізму забезпечення миру та роль ООН в цьому питанні. 

Внесок Організації Об'єднаних Націй в процес становлення 

миротворчості в період закінчення «холодної війни». 

Теоретичний вклад керівництва ООН в питання 

миробудівництва. 

 

1 

2.  ТЕМА 2. ООН : правова база миротворчої діяльності  

Питання для обговорення (теми доповідей): 

Історія становлення інституту операцій з підтримання миру 

(ОПМ ) та його міжнародно — правова основа. Базові принципи 

створення та проведення ОПМ ООН. 

 

2 

3.  ТЕМА 3. Еволюція миротворчості ООН 
Питання для обговорення (теми доповідей): 

Становлення миротворчості в період з 1946 року до закінчення 

«холодної війни»; та їх основні види. Розвиток миротворчості 

ООН  після закінчення «холодної війни». Ініціативи ООН з 

1 



питань вдосконалення миротворчості на початку 21 століття.   

                       

 

4.  ТЕМА 4. Реформа та вдосконалення миротворчості ООН. 

Питання для обговорення (теми доповідей): 

Теоретичні підходи ООН з питань реформування та 

вдосконалення миротворчості ООН .Потенціал ООН  з питань 

швидкого та ефективного розгортання миротворчих операцій.   

Військовий персонал. Поліцейський персонал. Матеріально-

технічне забезпечення , процес закупівель та управління 

витратами. 

 

2 

5.  ТЕМА 5 . Робочі механізми ООН в області миротворчості  

Питання для обговорення (теми доповідей): 

Процедура прийняття рішень. Ініциативи держав-членів про 

активізацію Військово-Штабного Комітета ООН. Розподіл сфер 

повноважень РБ ООН, Генеральної Асамблеї ООН , ЄКОСОС і 

ін.; роль Бретон-Вудських установ та цивільного суспільства. 

Про спец. представників Генерального секретаря ООН. 

 

2 

6.  ТЕМА 6. Забезпечення безпеки та правовий захист миротво-

рців 

Питання для обговорення (теми доповідей): 
Статут ООН, Конвенції ООН та Угоди що до забезпечення 
безпеки миротворців .Роль Ради Безпеки ООН що до 
забезпечення безпеки миротворців. Міжнародне гуманітарне 
право та інші міжнародні документи що до забезпечення безпеки 
та правового захисту миротворців. 

2 

7.  ТЕМА 7. Діяльність ООН та регіональних організацій в 

області миротворчості  
Питання для обговорення (теми доповідей): 

Взаємодія ООН з ОБСЄ в області миротворчості. Взаємодія ООН 

з ЗЄС в області миротворчості. Взаємодія ООН з ЄС в області 

миротворчості. Взаємодія  ООН з СНД в області миротворчості. 

Операції за участю або під егідою НАТО;. Про співробітництво 

ООН — НАТО в сфері миротворчості. 

 

2 

8.  ТЕМА 8. Сучасні миротворчі операції за участю або під 

егідою ООН. 

Питання для обговорення (теми доповідей): 

Миротворчі операції в Косово; Миротворчі операції в 

Афганістані; Миротворчі операції в Східному  Тіморі 

2 

9.           ТЕМА 9. Миротворча діяльність ООН на початку 21 

століття 

Питання для обговорення (теми доповідей): 

2 



Оцінка миротворчої діяльності ООН на початку 21 століття. 

Агресія РФ в 2014 році щодо анексії Криму та Донецької та 

Луганської областей України та ініціативи країн-членів ООН 

щодо організації миротворчої місії ООН або під її егідою щодо 

припинення військової агресії РФ. Ініціативи українського 

керівництва щодо проведення миротворчої місії. Причини 

розбіжності думок України та Росії з питання реалізації такої 

місії. Стратегічні інтереси країн з цього питання. Ініціативи 

України та країн Європи з питання організації миротворчої місії 

ООН в Україні після початку військової агресії РФ - 24 лютого 

2022 року. Проблемні питання її створення. Шляхи подолання 

труднощів щодо введення миротворчого контингенту ООН на 

лінію розмежування з країною-агресором РФ. Миротворча місія 

як запорука не повторення в майбутньому агресії Росією проти 

України.. 

 Усього годин 16 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/

п 

Види, зміст самостійної роботи  

1 Сучасна дискусія з проблем миротворчості  

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

Здоровко С. Ф. Застосування міжнародних збройних сил ООН у 

миротворчих операціях .// Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна . Серія “ Право “. Випуск 21. 

Харків — 2016.С. 181-185. 

 

10 

2 ООН : правова база миротворчої діяльності Завдання: опрацювання 

лекційного матеріалу, міжнародних нормативно-правових актів та 

рекомендованою літературою за темою: 

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду 

від 26 червня 1945 року. Дата оновлення: 16.09.2005, підстава – 

995_е56. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

 

7 

3 Еволюція миротворчості ООН 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

10 



4. From peacekeeping to peacemaking: Canadas response to the Yugoslav 

crisis / Nicholas Cammer , Montreal, Canada; Ithaca, N.Y., McGill-

Queen's University Press,2001 

 

4 Реформа та вдосконалення миротворчості ООН 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

Кухарець Д.В., Голіна О.Ю/ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ 

ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ. URL: 

http://www.lsej.org.ua/4_2021/11.pdf 

7 

5 Робочі механізми ООН в області миротворчості 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

А. Моренчук, В. Гилитуха.Робочі механізми ООН у сфері миро-

творчості. URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4DzhkEeLs5sJ:

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJ

RN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%

26Image_file_name%3DPDF/Nvvnum_2014_14_14.pdf&cd=2&hl=ru

&ct=clnk&gl=ua 

 

7 

6 Забезпечення безпеки та правовий захист миротворців 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

5. Про безпеку персоналу ООН та пов’язаного з нею персоналу : 

Конвенція ООН від 09.12.1994 р. №995_025. Редакція від: 

08.12.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_025 

6.  

Положення про порядок виплати компенсаційних сум 

військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей 

військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків 

військової служби у складі Миротворчих Сил ООН. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/290-94-%D0%BF/ed19960304) 

 

7 

7 Діяльність ООН та регіональних організацій в області 

миротворчості 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

8 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_025


Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки: Закон України від 28.12.2015 р. № 613-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14 

8 Сучасні миротворчі операції за участю або під егідою ООН 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. 

2008. 100 p. URL: 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf 

 

8 

9 Миротворча діяльність ООН на початку 21 століття 

Завдання: опрацювання лекційного матеріалу, міжнародних 

нормативно-правових актів та рекомендованою літературою за 

темою: 

Кресін О.В., Проценко І.М., Савчук К.О.. Міжнародно-правові 

засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних 

організацій у контексті відновлення територіальної цілісності 

України. Національна академія наук України. Інститут держави і 

права імені В. М. Корецького. Київ. 2019. 
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 Разом  72 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

 

7. Методи навчання та оцінювання 

Результати навчання 

(відповідно до ОПП) 
Методи навчання 

Форми та методи оцінюван-

ня 

   

РН01. Знати та розумі-

ти природу міжнарод-

них відносин та регіо-

нального розвитку, 

еволюцію, стан теоре-

тичних досліджень 

міжнародних відносин 

та світової політики, а 

також природу та 

джерела політики 

держав на міжнарод-

ній арені і діяльності 

інших учасників між-

народних відносин. 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних висту-

пів з доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних за-

вдань, письмової (тестової) 

залікове завдання. 



РН04. Знати принци-

пи, механізми та про-

цеси забезпечення зо-

внішньої політики 

держав, взаємодії між 

зовнішньою та внут-

рішньою політикою, 

визначення та реаліза-

ції на міжнародній 

арені національних 

інтересів держав, про-

цесу формування та 

реалізації зовнішньо-

політичних рішень. 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних висту-

пів з доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних за-

вдань письмової (тестової) за-

лікове завдання. 

РН13. Збирати, оброб-

ляти та аналізувати 

великі обсяги 

інформації про стан 

міжнародних 

відносин, зовнішньої 

політики України та 

інших держав, 

регіональних систем, 

міжнародних 

комунікацій. 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних висту-

пів з доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних за-

вдань, письмової (тестової) 

залікове завдання. 

РН16. Здійснювати 

прикладний аналіз мі-

жнародних відносин, 

зовнішньої політики 

України та інших 

держав, міжнародних 

процесів та міжнарод-

ної ситуації відповідно 

до поставлених цілей, 

готувати інформаційні 

та аналітичні матеріа-

ли. 

. 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних висту-

пів з доповідями, виконання 

письмових (тестових) завдань, 

виконання аналітичних за-

вдань, письмової (тестової) 

залікове завдання. 

РН19. Розуміти та за-

стосовувати для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач 

міжнародних відно-

син, суспільних кому-

нікацій та регіональ-

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних 

виступів з доповідями, вико-

нання письмових (тестових) 

завдань, виконання 



них студій чинне за-

конодавство, міжна-

родні нормативні до-

кументи і угоди, дові-

дкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні 

умови тощо.  

Moodle. аналітичних завдань 

письмової (тестової) залікове 

завдання. 

РН20. Розуміти та від-

стоювати національні 

інтереси України у 

міжнародній діяльнос-

ті. 

 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних 

виступів з доповідями, вико-

нання письмових (тестових) 

завдань, виконання 

аналітичних завдань 

письмової (тестової) залікове 

завдання. 

РН26. Мати навички 

самостійного визна-

чення освітніх цілей та 

навчання, пошуку 

необхідних для їх до-

сягнення освітніх 

ресурсів. 

 

пояснювально-

ілюстративний, репродук-

тивний, метод проблем-

ного викладу, евристич-

ний та ін., а також методи 

дистанційного навчання 

на платформах Zoom, 

Moodle. 

усне опитування або письмо-

вий (тестовий) контроль на 

лекціях та семінарських занят-

тях; оцінювання: усних 

виступів з доповідями, вико-

нання письмових (тестових) 

завдань, виконання 

аналітичних завдань 

письмової (тестової) залікове 

завдання. 

 

Поряд з виконанням завдань (вивченням тем) можуть також додатково 

враховуватись такі види активностей здобувачів: 

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання 

сучасних освітніх технологій 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 застосовується поточний та підсумковий семес-

тровий контроль. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання (засвоєння окре-

мих тем) передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення занять: 

–  контроль та оцінювання активності роботи здобувача під час лекцій-

них та семінарських занять (усні виступи, участь в обговоренні окремих питань, 

участь у груповій дискусії, тренінгові завдання); 



– контроль та оцінювання якості підготовки та розробки завдань в ході 

індивідуально / командної роботи здобувачів; 

– контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді 

експрес-тестування); 

– оцінювання вмінь та навичок збирати, оброблювати та аналізувати да-

ні. 

Критеріями оцінювання при поточному контролі є успішність освоюван-

ня знань та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає 

систематичність їх відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний 

апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання на-

вчального матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених за-

вдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань за результата-

ми опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому 

чи окремих питань. 

 

Критерії та методи оцінювання 

Методи 

оцінювання 
Критерії оцінювання 

Система 

оцінюван-

ня, бали 

Тестування до 

теми 

виставляється здобувачу вищої освіти за одне тестове пи-

тання у випадку правильної відповіді. За кожною темою, 

де передбачено тестування, пропонується 10 тестових пи-

тань закритого типу, кожен з яких має  4 варіанти відпові-

дей. 

0,2 

Робота над 

аналітичними 

завданнями 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання продемонстрував всебі-

чні, систематизовані, глибокі знання програмного матері-

алу, вміє  інтерпретувати одержані результати; продемон-

стрував знання фахової літератури, передбачені на рівні 

творчого використання 

7-5 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання продемонстрував повне 

знання  

програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного 

відтворення, але припустився окремих несуттєвих поми-

лок 

4-1 

Робота над 

командними 

роботами 

виставляється здобувачу вищої освіти, який досяг цілей 

завдання, продемонстрував здатність застосовувати знан-

ня на практиці, обґрунтовувати власну думку 

8-7 

виставляється здобувачу вищої освіти, який частково до-

сяг цілей завдання, продемонстрував здатність застосову-

вати знання на практиці, обґрунтовувати власну думку, 

проте припускався певних помилок 

6-4 

виставляється здобувачу вищої освіти, який не досяг цілей 

завдання, не зміг застосувати знання на практиці, обґрун-

3-1 



тувати власну думку 

Творче за-

вдання 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та 

письмовій презентації результатів продемонстрував всебі-

чні, систематизовані, глибокі знання програмного матері-

алу, вміє інтерпретувати одержані результати; продемонс-

трував знання фахової літератури, передбачені на рівні 

творчого використання 

8-7 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та 

письмовій презентації результатів продемонстрував повне 

знання програмного матеріалу, передбачене на рівні ана-

логічного відтворення, але припустився окремих несуттє-

вих помилок 

6-4 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій презентації результатів продемонстрував недо-

статні знання основного програмного матеріалу, проте в 

обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, 

передбачених програмою на рівні репродуктивного відт-

ворення 

3-1 

 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою фор-

мою контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену у письмовій формі в термі-

ни, встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матері-

алу, визначеному цією програмою. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за заліко-

вими завданнями. Кожне з завдань містить 2 теоретичні питання. Максимальна 

кількість балів, яка може бути нарахована дорівнює 40 балам. 

Критерії оцінювання одного теоретичного питання залікового завдан-

ня: 

-20 балів - здобувач цілком і всебічно розкрив сутність питання, вільно 

оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має вла-

сну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

- 19-12  балів - здобувач розкрив сутність питання, вільно оперує понят-

тями і термінологією, але спостерігаються деякі упущення при відповідях на 

питання та неточні обґрунтування; 

- 11-5 балів - здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню 

сутність, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, є 

помилки, матеріал викладає нелогічно; 

- 4-0 (0) балів  - здобувач не розкрив питання навіть у загальних рисах, не 

розуміє його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих поми-

лок, матеріал викладає нелогічно. 



УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач 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 заборо-

ною відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної форми навчання нада-

ється можливість скласти екзамен в тестовій формі  дистанційно на платфо-

рмі Moodle в дистанційному курсі «Миротворчі місії ООН», режим доступу 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=2514.  

 

9. Схема нарахування балів за вивчення дисципліни 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 
залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

6 7 6 6 7 7 7 7 7 40 100 

Т1-Т8 – теми розділів дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни складає 100 

балів. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за шкалою 

ЗВО, яка наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

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 непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних об-

межень через пандемію)  

В умовах військових дій РФ на території України освітній процес в 

університеті здійснюється за дистанційною формою навчання, а саме: – 

дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom прово-

дяться всі лекційні заняття; – дистанційно на платформі Modle 

(https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=2514) проводяться практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної ро-

боти; Складання підсумкового семестрового контролю: в разі здійснення 

військової агресії РФ на території України студентам денної форми навчання 

надається можливість скласти залік в тестовій формі дистанційно на платформі 

Moodle в дистанційному курсі «Миротворчі місії ООН», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=2514 

 

Перелік питань до заліку. 

 

 

1.Теоретичні дискусії зарубіжних та вітчизняних науковців з питань 

становлення та розвитку інституту миротворчості , як механізму забезпечення 

 миру та роль ООН в цьому питанні. 

2.Внесок Організації Об'єднаних Націй в процес становлення миротворчості в 

період закінчення «холодної війни». 

3.Теоретичний вклад керівництва ООН в питання миробудівництва. 

4.Історія становлення інституту операцій з підтримання миру (ОПМ ) та його 

міжнародно — правова основа. 

5. Базові принципи створення та проведення ОПМ ООН. 

6.Становлення миротворчості в період з 1946 року до закінчення «холодної 

війни»; та їх основні види. 

7. Розвиток миротворчості ООН  після закінчення «холодної війни». 

8.Ініциативи ООН з питань вдосконалення миротворчості на початку 21 

століття. 

9.Теоретичні підходи ООН з питань реформування та вдосконалення 



миротворчості ООН. 

10.Потенціал ООН  з питань швидкого та ефективного розгортання 

миротворчих операцій.   

11.Військовий персонал. 

12.Поліцейський персонал. 

13.Матеріально-технічне забезпечення , процес закупівель та управління 

витратами. 

14.Процедура прийняття рішень. 

15.Ініциативи держав-членів про активізацію Військово-Штабного Комітета 

ООН. 

16. Розподіл сфер повноважень РБ ООН, Генеральної Асамблеї ООН , ЄКОСОС 

і інш.; роль Бретон-Вудських установ та цивільного суспільства. 

17.Про спец. представників Генерального секретаря ООН. 

18. Статут ООН, Конвенції ООН та Угоди що до забезпечення безпеки 

миротворців. 

19.Роль Ради Безпеки ООН що до забезпечення безпеки миротворців. 

20.Міжнародне гуманітарне право та інші міжнародні документи що до 

забезпечення безпеки та правового захисту миротворців. 

21.Взаємодія ООН з ОБСЄ в області миротворчості. 

22.Взаємодія ООН з ЗЄС в області миротворчості. 

23.Взаємодія ООН з ЄС в області миротворчості; 

24. Взаємодія  ООН з СНД в області миротворчості. 

25.Операції за участю або під егідою НАТО. 

26. Про співробітництво ООН — НАТО в сфері миротворчості. 

27. Миротворчі операції в Косово. 

28. Миротворчі операції в Афганістані. 

29. Миротворчі операції в Східному  Тіморі. 

30.Оцінка миротворчої діяльності ООН на початку 21 століття. 

31.Превентивна миротворча діяльність, в тому числі у взаємозв'язку з 

миробудівництвом та превентивною дипломатією. 

 


