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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Публічна дипломатія» складена відповідно до 

освітньо-професійних програм: 

 «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика», 

 «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» 

підготовки магістра  

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Публічна дипломатія» – є оволодіння 

теоретичними знаннями, формування вмінь і навичок у здобувачів вищої освіти щодо норм, 

підходів, принципів і механізмів публічної дипломатії із використанням кращих здобутків 

світового досвіду.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є:  

- формування наступних загальних компетентностей (ОП «Міжнародні відносини та 

регіональні студії: європеїстика»): 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК11. Здатність планувати та управляти часом.  

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

 

 (ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»): 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК11. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 12. Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях 

 

- формування наступних фахових компетентностей (ОП «Міжнародні відносини та 

регіональні студії: європеїстика»): 

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.  



СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні та суспільні 

відносини, політичні та суспільні системи. 

 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.  

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи.  

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

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

СК13. Здатність аналізувати та оцінювати процеси прийняття зовнішньополітичних 

рішень, визначати пріоритетні напрямки зовнішньополітичного партнерства України з 

провідними країнами та міжнародними організаціями Європейського регіону, 

використовувати комунікативні засоби для позитивного просування іміджу України серед 

цільових зарубіжних аудиторій. 

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»): 

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.  

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи.  

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

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

компетентності для магістра за освітньо-професійною програмою, запропоновані робочою 

групою:  

СК13. Здатність аналізувати та оцінювати процеси прийняття зовнішньополітичних 

рішень, визначати пріоритетні напрямки зовнішньополітичного партнерства України з 

провідними країнами та міжнародними організаціями Азії та Африки, використовувати 

комунікативні засоби для позитивного просування іміджу України серед цільових 

зарубіжних аудиторій. 

 

- формування наступних м’яких навичок (soft skills): 

1.  розуміння ментальності іншої людини; 

2. міжособистісних навичок; 

3. лідерства; 

4. гнучкості; 

5. цілісності; 

6. професіоналізму; 

7. робочої етики тощо. 

 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни  

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

20 год.  - 

Практичні, семінарські заняття 

10 год.  - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні завдання 

- - 

 

1.6. Заплановані результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійних програм студенти повинні досягти наступних 

результатів (ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»): 

РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.  

РН8. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, з 

професійних і наукових питань. 

 РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій.  

РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

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

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

власний досвід з фахових проблем. 

 РН14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний 

розвиток.  

РН17. Застосувати сучасні інструменти реалізації зовнішньої політики (публічна 

дипломатія, культурна політика, актори «поза суверенітетом» та ін.), спрямовані на 

активізацію міжнародного співробітництва України з провідними європейськими країнами та 

регіонами.  

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»): 

РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики.  

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  



РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій.  

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової політики.  

РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і 

процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  

РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

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

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

власний досвід з фахових проблем. 

 РН 14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний 

розвиток. Спеціальні програмні результати навчання для магістрів за освітньо-професійною 

програмою, запропоновані робочою групою  

РН 17. Застосувати сучасні інструменти реалізації зовнішньої політики (публічна 

дипломатія, культурна політика, актори «поза суверенітетом» та ін.), спрямовані на 

активізацію міжнародного співробітництва України з провідними азіатськими країнами та 

регіонами. 

Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання 

відповідної наукової та спеціальної літератури. Передбачено самостійну роботу з 

підручниками, посібниками, словниками, навчальною та довідковою літературою.  

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна дипломатія»  

Визначення публічної дипломатії. Публічна дипломатія і «м’яка сила». Еволюція 

терміну і концепції публічної дипломатії. Цілі публічної дипломатії.  

 Методи публічної дипломатії: listening, informing, advocating, connecting, empowering. 

Розвиток міжнародних комунікацій як чинник трансформації  поняття «публічна 

дипломатія». Оцінка ефективності публічної дипломатії. Проблема етики публічної 

дипломатії. Концепції «ноосфери» та «ноополітики».  

PR і публічна дипломатія: спільне і відмінне. Три логіки комунікації: Individual 

Assertive Logic («індивідуальна напориста логіка»), Relational Associative Logic («реляційна 

асоціативна логіка»), Holistic Logic («холістична логіка»).  

Інформаційні загрози від тероризму. Електронна публічна дипломатія.  

 

Тема 2. Публічної дипломатії в історичній ретроспективі.  

Публічна дипломатія у ХІХ – на початку ХХ століття. Преса як інструмент 

формування позитивного образу держави у сприйнятті іноземців.  

Публічна дипломатія СРСР. Кольорові революції як продукт публічної дипломатії. 

Ліберальна теорія «м’якої сили» Д. Ная. Використання стратегії «м’якої сили» для пошуку 

альтернативних джерел легітимності авторитарних політичних режимів.  

 

Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії  

Місце культурної дипломатії у системі публічної дипломатії. Вплив діджиталізації на 

культурну дипломатію. Студентські обміни як знаряддя пропаґанди. Політичні ризики, 

пов’язані з обмінами студентами. Результати обміну: «opinion leader» («лідер думок»), 

cultural broker («культурний брокер»), корекція ідентичності та культурної орієнтації. 

Культурний фактор впливу.  

 

Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій та неурядових акторів  

Публічна дипломатія НАТО. Публічна дипломатія Організації об’єднаних націй, 



Європейського Союзу, Організації північноатлантичного договору, Асоціації держав 

Південно-Східної Азії та інших міжнародних організацій. Корпоративна дипломатія.  

Публічна дипломатія міжнародних організацій. Принцип рівноправності в реалізації 

публічної дипломатії ЄС. Механізми реалізації публічної політики АСЕАН.  

 

Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, запобігання йому та врегулювання.  

 

Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи  

Публічна дипломатія Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, 

України, Білорусі, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдавії, Чехії, країн 

Прибалтики.  

 

Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії  

Ретроспектива японської публічної дипломатії. Перешкоди Японії повною мірою 

реалізувати свою «м'яку силу». Шанс «перезавантаження» японської публічної дипломатії. 

Публічна дипломатія – інструментарій зовнішньої політики Китаю. Витоки та специфіка 

публічної дипломатії Китаю. Суб’єкти публічної дипломатії Китаю. Інститут Конфуція як 

механізм реалізації публічної дипломатії Китайської Народної Республіки 

 

 
Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та Австралії 

 

Публічна дипломатія США у період холодної війни. Американська публічна 

дипломатія після розвалу СРСР. Публічна дипломатія США в Україні. Структура публічної 

дипломатії Австралії, її ефективність. Організації, які займаються реалізацією публічної 

дипломатії в Австралії. Економічна, культурна та гуманітарна дипломатія країн Океанії.  

 

 

Тема 9. Публічна дипломатія України: досвід та перспективи 

реалізації. 

Помаранчева революція як потенційний стимул і підґрунтя позиціювання України на 

міжнародній арені. Програма забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 

2003–2006 рр. (жовтень 2003 р.). Концепція Державної цільової програми формування 

позитивного міжнародного іміджу України на 2008–2011 рр.  

Революція гідності і початок нового етапу у реалізації політики «м’якої сили».  

Публічна дипломатія в умовах гібридної війни. Культурно-інформаційні центри при 

дипломатичних установах України і їхня роль у формуванні позитивного іміджу держави. 

Зміни в публічній дипломатії України через російське вторгнення.  

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем лаб. інд. с. р. 

 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна 

дипломатія»  

9 2  

2 

  6 

Тема 2. Публічної дипломатії в історичній 

ретроспективі.  

9 2   6 

Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії  9 2  

2 

  6 

Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних 

організацій та неурядових акторів  

9 2   6 

Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, 

запобігання йому та врегулювання. 

9 2  

2 

  6 

Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи.  9 2   6 

Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії . 9 2  

2 

  6 

Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та 

Австралії. 

9 2   6 

Тема 9. Публічна дипломатія України: досвід та 

перспективи реалізації. 

18 4  

2 

  12 

Усього годин  90 20 10   60 

 

 



4. Теми семінарських занять 

№№ 

з/п 

Назва теми К-сть годин 

1.  Тема 1, 2. Теоретична основа поняття «публічна дипломатія». 

Публічної дипломатії в історичній ретроспективі. 

2 

2.  Тема 3, 4. Культурні аспекти публічної дипломатії. Публічна 

дипломатія міжнародних організацій та неурядових акторів 

2 

3.  Тема 5, 6. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, запобігання йому 

та врегулювання. Публічна дипломатія країн Європи 

2 

4.  Тема 7, 8. Публічна дипломатія країн Азії. Публічна дипломатія країн 

Америки та Австралії 

2 

5.  Тема 9. Публічна дипломатія України: досвід та перспективи 

реалізації. 

2 

 Разом 10 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна дипломатія»  

‒ Історія виникнення та розвитку публічної дипломатії: вітчизняний та 

закордонний досвід. 

-  розкрити зміст поняття «публічна дипломатія»;  

-  визначити  основні  інструменти  реалізації  «публічної  

дипломатії»;  

- знати основні підходи до визначення поняття «публічна  

дипломатія»;  

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

2. Тема 2. Публічна дипломатія в історичній ретроспективі 

- встановити  час  початку  реалізації  публічної  

дипломатії;   

- розкрити інструменти реалізації публічної диплотії у  

Новий час; 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

3. Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії 

- Описати політичні вигоді від практик обміну студентами.  

- Проаналізувати політичні ризики, пов’язані з обмінами 

студентами. 

-  Дослідити результати обміну: «opinion leader» («лідер думок»), 

cultural broker («культурний брокер»), корекція ідентичності та 

культурної орієнтації.  

- Охарактеризувати культурний фактор впливу 

- З’ясувати визначення та важливість національного брендингу.  

-  Встановити ціннісну основу національного брендингу.  

- Відстежити зв'язок між національним брендингом та публічною 

дипломатією.  

- Охарактеризувати еволюцію національного брендингу.  

- З’ясувати сучасні тренди в національному брендингу 

-  Підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи 

з вказаних питань. 

6 



4. Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій та неурядових 

акторів 

-  розкрити  специфіку  реалізації  публічної дипломатії 

наднаціональними інститутами  

-  зробити  компаративний  аналіз  публічної дипломатії ЄС, АСЕАН і 

НАТО  

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

5. Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, запобігання йому та 

врегулювання. 

‒ Підготувати проєкт (одна тема на вибір студента):  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

народних депутатів під час пленарного засідання Верховної Ради 

України; 

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

народних депутатів під час пленарного засідання Верховної Ради 

України;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у 

зв’язку з участю народних депутатів у роботі колегіальних 

органів; 

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

народних депутатів під час реалізації повноважень одноособово;  

- Конфлікт інтересів у діяльності членів Кабінету Міністрів 

України; 

- Конфлікт інтересів у діяльності керівників центральних органів 

виконавчої влади; 

-  Конфлікт інтересів у діяльності суддів Конфлікт інтересів у 

суддів Конституційного Суду України Конфлікт інтересів у 

діяльності деяких категорій посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань 

колегіальних органів;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час 

реалізації повноважень одноосібно;  

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

 Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи 

- розкрити  основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни 

за вибором здобувача вищої освіти); 

- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної 

країни;   

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

 Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії 

- розкрити  основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни 

за вибором здобувача вищої освіти); 

- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної 

країни;   

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

6 

 Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та Австралії - розкрити  

основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни за вибором 

здобувача вищої освіти); 

- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної 

6 



країни;   

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

 Тема 9 Публічна дипломатія України: досвід та перспективи реалізації.  

-  визначити  стратегічні  напрями  реалізації  

публічної дипломатії України;   

-  розкрити  результати  реалізації  публічної  

дипломатії на сьогоднішньому етапі; 

 ‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з 

вказаних питань. 

12 

 Разом 60 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачені навчальним планом. 

 

 

7. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни «Публічна дипломатія» застосовуються наступні методи 

навчання: 

1. Організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

– словесні: бесіда, лекція; 

– наочні: ілюстрація, демонстрація; 

– практичні: завдання, навчальні задачі, реферати, доповіді тощо.  

2. Стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:  

– формування інтересу до навчання: пізнавальні кейси, навчальні «екскурсії», 

методи емоційного/ «оціночного» стимулювання тощо; 

– формування почуття обов’язку і відповідальності: методи навчальних 

заохочень, досягнень, навчальних вимог; 

– організації і здійснення навчальних дій і операцій: перцептивні, словесні, 

наочні, аудіовізуальні, практичні; 

– логічні: індуктивні, аналогії; 

– гностичні: проблемно-пошуковий, репродуктивний (інструктаж, ілюстрація, 

пояснення, практичне тренування); 

– самоврядування навчальними діями: самостійна робота. 

3. Контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: творчі, проблемно-

пошукові. 

4. Бінарні, інтегровані (універсальні): 

– навчальна робота під керівництвом викладача (семінарські заняття): кейси, 

самостійні письмові роботи, ситуативні задачі тощо;  

– самостійна робота здобувачів поза контролем викладача - самостійна робота 

вдома/на семінарських заняттях, котра сприяє виробленню навичок самостійної пізнавальної 

діяльності. 

 

8. Методи контролю 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення оцінок 

за всіма формами проведення занять:  



– контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних і 

семінарських занять; 

– контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних завдань; 

– контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; 

– контроль та оцінювання вмінь вирішувати ситуаційні та евристичні задачі;  

– контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати їх.  

Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у 

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

навчального матеріалу, визначеному даною програмою дисципліни. 

Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів: 

– усні відповіді на семінарських заняттях; 

– письмового експрес-контролю; 

– колоквіум; 

– тестові завдання; 

– виконання творчих завдань; 

– розв’язування ситуаційних задач; 

– виконанням індивідуальної роботи (реферати, доповіді, інформаційні 

повідомлення, аналітичні огляди, підготовка мультимедійних презентацій, портфоліо 

здобувача вищої освіти, ведення щоденника тощо). 

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою 

з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.  

Упродовж семестру проводиться поточний контроль.  

Критерії оцінювання поточного контролю: 

– усні відповіді на семінарських заняттях – до 4 б. 

– експрес-контроль – до 2 б. 

– виконання творчих завдань – до 4 б. 

– розв’язування ситуаційних задач – до 4 б. 

– виконанням індивідуальної роботи (реферати, доповіді, інформаційні повідомлення, 

аналітичні огляди, підготовка мультимедійних презентацій, портфоліо здобувача вищої 

освіти, ведення щоденника тощо) – до 4 б. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. Загальна 

кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин 

Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку: 

Тестові питання – 40 балів (20 питань по 2 б. за кожну правильну відповідь) 

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю: 

По 2 б. за кожну правильну відповідь (20 питань). Отже, тестові питання –  максимум 

40 балів.  

УВАГА! У разі використання заборонених джерел під час написання заліку студент 

одержує загальну нульову оцінку (0). 

У кінці семестру сумуються всі отримані студентом бали. Вказані вище види і форми 

засвоєння навчального курсу дають можливість набрати 60 балів та 40 балів за залікову 

роботу. Отже, максимальна кількість балів – 100. 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили здобувачам вищої освіти 

денної форми навчання надається можливість скласти залік дистанційно на платформі 

Moodle в дистанційному курсі «Публічна дипломатія» 

https://moodle.karazin.ua/user/view.php?id=22529&course=5758&showallcourses=1.  



9. Схема нарахування балів 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

1-49  незараховано 

50-69 

зараховано 
70-89 

90-100 

 

Поточний контроль та самостійна робота  Разом Залікова 

робота 

Сума 

Те

ма 

1 

Те

ма 

2 

Те

ма 

3 

Те

ма 

4 

Т

е

м

а 

5 

Т

е

м

а 

6 

Те

ма 

7 

Те

ма 

8 

Те

ма 

9 

Те

ма 

10 

   

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 40 100 
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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 на платформі Zoom проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформах Google Classroom і Zoom проводяться практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи. 

Складання підсумкового семестрового контролю: студентам денної форми навчання 

надається можливість дистанційно на платформі Moodle. 

 
 

 


