Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

«Публічна дипломатія»

факультет МЕВ та ТБ.
Цільова аудиторія – студенти 2 курсу магістратури.

доктор історичних наук, професор кафедри туристичного
бізнесу та країнознавства Миколенко Д. В. (61022, Харків,
майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366;
тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри:
turbiz@karazin.ua).
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з таких дисциплін, як: «Політологія», «Теорія
міжнародних відносин», «Основи культурології», «Теорія
та практика комунікацій», «Міжнародні відносини та
світова політика».
Мета дисципліни. Ознайомлення студентів з поняттям
«публічна дипломатія», сферами її застосування і методами
реалізації різними країнами та організаціями, оволодіння
категоріальним апаратом, пов’язаним із поняттям «публічна
дипломатія», формування уявлення про методи і прийоми
публічної дипломатія, висвітлення широкої панорами
застосування публічної дипломатії у сучасних міжнародних
відносинах, вивчення особливостей застосування публічної
дипломатії різними країнами світу.
Очікувані результати навчання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
мають досягти таких результатів навчання:
Знати:
РН5. Демонструвати знання про природу міжнародних
комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних
регіонів у глобальному, регіональному та локальному
контекстах.
Уміти:
РН 13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших
суміжних до міжнародного співробітництва сферах.
РН 14. Проводити підготовку, розробку та реалізацію
проектів прикладних досліджень міжнародних відносин,
зовнішньої та світової політики, регіонознавства та
міжнародних комунікацій.
Комунікація
РН17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики
та
міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки
зору.
РН18. Доносити до фахівців та широкого загалу
інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з
актуальних питань міжнародних відносин.
Автономія і відповідальність
РН19. Демонструвати здатність до подальшого навчання з
високим рівнем автономності.

РН20. Оцінювати результати власної роботи і відповідати
за особистий професійний розвиток.
РН21. Самостійно приймати рішення, відповідати за
командну роботу.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Заплановано 5 (п’ять) тем, які вивчаються протягом 32
годин аудиторних занять (10 год. – лекції, 20 год. –
семінарські (практичні) заняття).
Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна
дипломатія». (Лекції – 2 год).
Тема 2. Публічної дипломатії в історичній ретроспективі.
(Лекції – 2 години).
Тема 3. Застосування публічної дипломатії країнами світу.
(Лекції –2 години, семінарські заняття 20 годин).
Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій.
(Лекції – 2 год).
Тема 5. Публічна дипломатія України: досвід та
перспективи реалізації. (Лекції – 2 год).
Методи контролю результатів навчання
поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей
на семінарських заняттях. Підсумковий контроль – у формі
заліку.
Мова викладання - українська

