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СИЛАБУС  

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Міжнародна  безпека 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

СТРУКТУРА 

Кафедра міжнародних відносин та регіональних студій. Факультет 

міжнародних відносин 

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ 

КУРСУ 
1 семестр 2021-2022 н.р. 

ВИКЛАДАЧ  Вознюк Є. В. 

КОНТАКТНІ ДАНІ  Voznyuk.yevhenija@vnu.edu.ua 

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА 

ДАНІ ПРО 

ВИКЛАДАЧА  

кандидат політичних наук, володіння українською, російською та 

англійською мовами (сертифікат В2). Наукові дослідження в сфері 

міжнародних відносин; місця та ролі України в сучасній системі 

міжнародних відносин. 

ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ   Лекції+семінари 

КРЕДИТИ ECTS 3 (90 годин) 

ФОРМА КОНТРОЛЮ Залік 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ 

ОЦІНКИ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

(КРИТЕРІЇ ТА ФОРМА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ ЗА КУРС) 

Формою підсумкового семестрового контролю з даної дисципліни є 

залік, що складається в усній формі.  

Залік виставляється за умови, якщо студент виконав усі види  навчальної 

роботи,  які визначені програмою навчальної дисципліни та отримав не 

менше 60 балів. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за 

бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати бали на заліку, 

виконавши певний вид робіт. 

Оцінка та засвоєння курсу виставляються згідно шкали оцінювання 

ПОЛІТИКА 

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦПЛІНИ  

Оцінювання під час семінарських занять оцінювання здійснюється на 

основі того наскільки студент вміє самостійно проаналізувати і передати 

здобуті знання, перечитування інформації з листка забороняється. ІНДЗ 

здаються під час семінарських занять, посилання на використані 

матеріали та ресурси є обов’язковими, кожен студент несе особисту 

відповідальність за академічну доброчесність. Пропущені лекційні 

заняття не відпрацьовуються, семінарські занять можуть бути 

відпрацьованими лише за умови наявності вагомих доказових причин 

відсутності студента. Дедлайн здачі ІНДЗ та пропущених семінарських 

занять (за умови вагомих доказових причин) до дня здачі заліку. 

Максимальна кількість пропусків без вагомих доказових причин – 2. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ І 

КУРСУ 

Метою курсу є дослідженню загальних закономірностей, тенденцій, 

специфічних рис і особливостей формування, функціонування та 

розвитку систем міжнародної безпеки. 

Завданнями курсу є знання про специфічні риси, проблеми та 

перспективи формування міжнародної безпеки, структуру та умови 

формування системи безпеки різних рівнів у сучасному 

багатополюсному світі. 

 

ОПИС КУРСУ 

КУРС ПОДІЛЕНИЙ НА 5 ТЕМ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ  

(всі теми охоплюють 2 заняття) 

No. ТЕМА 

1. Система міжнародної безпеки та її основні характеристики 

2. Поняття національної та колективної безпеки в міжнародних відносинах 

3. Універсальні та регіональні системи колективної безпеки 



4. Умови й фактори формування сучасної системи безпеки у Європі 

5. Україна в системі міжнародної безпеки 
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ЕФЕКТИ НАВЧАННЯ 

Компетенції 

Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
 СК2 



економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

Здатність застосовувати знання характеристик розвитку 

країн та регіонів, особливостей та закономірностей 

глобальних процесів та місця в них окремих держав для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем 

СК9 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 
ЗК12 

Вміння 

Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

 Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та 

навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх 

ресурсів. 

РН17 

 

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 

формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН04 

Знання Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

 

 Знати природу та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

РН06 

 

Знати та розуміти природу міжнародних відносин та 

регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також природу та джерела політики держав на міжнародній 

арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН01 

МЕТОДИ РОБОТИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

ECTS кредити (1 ECTS = 30 годин роботи студента)  3 кредити ECTS  

Загальне навантаження (годин) 90 годин 

Лекції  20 години 

Практичні заняття 16 годин 

Елементи роботи студента Кількість годин 

читання літератури для занять 10 

постійний огляд преси та інших засобів масової інформації 10 

збір даних 10 

аналіз та інтерпретація даних 5 

виконання доручень та виконання домашніх завдань 5 

групова робота поза класом 5 

підготовка та захист ІНДЗ 5 

підготовка та написання МКР  4 

Загальна кількість годин 54 

 


