
Повна назва: Історія української дипломатії 

 

Статус: Вибіркова 

 

Мета: сформувати у студентів комплексний підхід до вивчення досвіду 

дипломатичного забезпечення міжнародно-політичної діяльності тих держав і державних 

утворень, що існували в різні історичні епохи на теренах України; розвиток у студентів 

розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, а також ознайомлення 

студентів із практикою налагодження й застосування дипломатичних контактів 

(переговорів, конференцій, самітів на вищому рівні тощо) для вирішення українського 

питання, персональним внеском окремих вітчизняних державно-політичних діячів у 

світову політику й дипломатичні зносини. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади;  

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з аналізу та прогнозування зовнішньої політики та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Знання та навички:  

Студенти повинні знати 

- основні факти, події й процеси, головні персоналії історії України; 

- спільні риси й конкретно-історичні особливості зовнішньополітичної та 

дипломатичної практики держав і державних утворень на території України; 

- досвід і уроки міжнародно-політичної боротьби за розв’язання українського 

питання на різних історичних етапах; 

- характерні риси й специфіку дипломатичного забезпечення реалізації 

зовнішньополітичних стратегій та завдань України;  

Студенти повинні вміти 

працювати з документальними джерелами та фаховою аналітичною літературою з 

історії України; 

- аналізувати тексти міжнародних договорів та угод, укладених Україною; 

- критично оцінювати сутність, методи й наслідки вітчизняної зовнішньополітичної 

діяльності в різні історичні періоди; 

- застосовувати прогностичну функцію щодо перспектив участі України в процесах 

глобального розвитку. 

 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 180 години / 6 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання доповідей; 

усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань - доповідей, перевірки 

аналітичної роботи. Підсумковий контроль з дисципліни «Історія української дипломатії» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в 16 триместрі, в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 



Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Аналітична робота 15 1 15 

Доповідь 10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Габро Ірина Володимирівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць – більше 30. В 2013 році захищено 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 23.00.01 – 

теорія та історія політичної науки. Тема дисертації: «Дискурс локальної організації влади 

в західноєвропейській політичній думці ХІХ – початку ХХ століття». Сфера наукових 

інтересів – зовнішня політика США, інформаційні війни, інформаційна безпека, 

міжнародна інформація. 


