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Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки, 24 Сфера 

обслуговування» / О.С. Двуреченська; НТУ «Дніпровська політехніка»., каф. 

міжнародних відносин і аудиту. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 10 с. 

Розробник – Двуреченська О.С. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (протокол № 1 від 

31.08.2022 р). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – є вивчення концептуальних засад зовнішньої політики 

України, зовнішньополітичної діяльності України по забезпеченню її 

національних інтересів у міжнародних відносинах; провідні напрямки 

зовнішньої політики; актуальні проблеми та провідні тенденції сучасних 

міжнародних відносин; місце України у сучасній світовій системі. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

зміст 

РН1 

Розуміти принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої 

політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, 

визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів 

держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН2 
Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної 

ситуації відповідно до поставлених цілей. 

РН3 
Аналізувати рівні впливу основних тенденцій світової політики на 

формування та реалізацію зовнішньої політики України.  

РН4 
Аналізувати політику ключових світових акторів щодо України в сучасних 

міжнародних відносинах. 

РН5 
Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній 

діяльності. 

 3. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 58 16 42 - - 4 56 

практичні 58 16 42 - - 4 56 

контрольні 

заходи 
4 4 - - - - - 

РАЗОМ 120 36 84 - - 8 112 

4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 16 

1. Концептуальні засади зовнішньої політики України 2 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН1 1.1 Набуття Україною суб‘єктності у міжнародних відносинах 

1.2 Національні інтереси України 

РН1 2. Організаційно-правові засади та механізм 

формування й реалізації зовнішньої політики України 

4 

2.1 Система органів зовнішніх зносин України 

2.2 Правові засади зовнішньої політики України 

2.3 Механізм формування й реалізації зовнішньої політики 

України 

РН2 

3. Європейський регіон у зовнішній політиці України 2 

3.1 Відносини України з провідними європейськими 

державами 

3.2 Євроінтеграційна політика України 

3.3 Євроатлантичний вектор зовнішньої політики України 

РН3 4. Пострадянський простій у зовнішній політиці 

України 

2 

4.1 Відносини України та країн Балтії 

4.2 Країни Закавказзя та Центральної Азії у зовнішній політиці 

України 

4.3 Україна та Росія 

РН4 5. Відносини України з країнами американського 

регіону 

2 

5.1 Українсько-канадське партнерство 

5.2 Військова співпраця України та США 

РН2 6. Азіатський вектор української зовнішньої політики 2 

6.1 Економічний чинник українсько-китайських відносин  

6.2 Місце Японії в зовнішній політиці України 

6.3 Новітні тенденції відносин України з Туреччиною 

РН2 7. Країни Африки та Латинської Америки в зовнішній 

політиці України 

2 

7.1 Інтереси України на Африканському континенті  

7.2 Перспективні напрямки економічного та технічного 

співробітництва України з країнами Латинської Америки 

7.3 Можливості залучення української діаспори до просування 

українських інтересів на Латиноамериканському континенті 

РН5 

8. Проблеми безпеки у зовнішній політиці України 

4 
8.1 Виклики та загрози енергетичній безпеці 

8.2 Україна та інформаційні війни 

8.3 Військові аспекти безпеки  

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 16 

РН1 1. Особливості геополітичного становища України 2 

РН1 2. Становлення України як суб‘єкта міжнародних 

відносин 

2 

РН 2 3. Європейська та євроатлантична інтеграція України 2 

РН 3 4. Вплив національної пам’яті та національної 

ідентичності на зовнішню політику України 

2 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН 4 5. Відносини України з США та Канадою 2 

РН 2 6. Зовнішньополітичні інтереси України в Азійському 

регіоні 

2 

РН 2 7. Сучасний стан та перспективи співробітництва України 

з країнами Африки та Латинської Америки 

2 

РН 5 8. Інформаційні загрози та методи їх подолання 2 

РАЗОМ 32 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

5.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

5.2. Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
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вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного 

та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою. Види засобів 

діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю 

дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. Кількість конкретизованих завдань 

ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів 

ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. Значення оцінки за виконання 

ККР визначається середньою оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є 

остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

5.3. Критерії 
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Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 

еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Microsoft Teams. 

Дистанційна платформа MOODLE. 

Система онлайн-тестів Kahoot 

Система онлайн-тестів Classtime 
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(550). С. 126–142. 



9 

2. Безносюк О. О. Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України: 

кредитно-модульна система навчання: [навч. посіб.]. 2-е вид., доповн. К.: 
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