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5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з
викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Формування у студентів комплексного уявлення про основні цілі, завдання та
ключові напрямки зовнішньої політики України в сфері безпеки на регіональному
та глобальному рівнях.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення міжнародної безпеки
Тема 1. Сутність безпеки у сучасних міжнародних відносинах
Тема 2. Роль міжнародних організацій в формуванні та трансформації
системи міжнародної безпеки
Тема 3. Нормативно-правові та інституційні засади реалізації політики
безпеки України
Модуль 2. Україна в рамках міжнародної безпеки
Тема 4. Україна та проблеми безпеки в рамках ООН та ОБСЄ
Тема 5. Україна в європейській та євроатлантичній системах безпеки
Тема 6.Двостороннє співробітництво України в сфері безпеки
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних
питань з певної теми.
Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти
відповідно до рекомендацій.
Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективне групове навчання

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 30 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
-

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
літератур
а:

1. Аналітична доповідь «Реформа сектору безпеки в чорноморських
державах (Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Молдова, Румунія,
Туреччина): досвід для України. Одеса. 2011. – Режим доступу:
http://od.niss.gov.ua/articles/477/
2. Бодрук О. Воєнно-політичні аспекти забезпечення безпеки. Стратегічна

панорама. 2002. № 2. С. 65-74.
3. Бодрук О. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний
аспекти / О. Бодрук. К. : НІПМБ. 2001. 299 с.
4. Воєнна безпека України на межі тисячоліть. К.: Стилос. 2002. 394 с.
5. Глобалізація і безпека розвитку / [О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко, М. О.
Гончаренко, В. А. Зленко та ін.] / Під. ред. О. Г. Білоруса. К. : Ін-т світ.
економіки і міжнар. відносин, Київ. нац. екон. ун-т. 2001. 734 с.
6. Горбулін В. П. Шляхи зміцнення національної безпеки України / В. П.
Горбулін, А. І. Шевцов. Стратегічна панорама. 2010. № 1 (38). С. 6-16.
7. Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри /
Коваль І.М., Глебов С.В., Дубовик В.А. та ін.. Одеса: «Астропринт». 2008.
142 с.
8. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 2011 – 2013.
Анотована історична хроніка міжнародних відносин. К.: Ґенеза. 2004. 615
с.
9. Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. К.: Либідь. 2009. 344с.
10. Коваль І. М. Модернізація системи безпеки в сучасній Європі
(міжнародно-правовий аспект). Дослідження світової політики: зб. наук.
праць. Київ, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН
України. 2000. Вип. 13. С. 47-52.

Англомо
вні
видання:
Інтернет
джерела

1. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної
Ради України.
2. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента
України.
3. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів
України.
4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства
внутрішніх справ України.
5. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду
України.
6. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної
прокуратури України.
7. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства
юстиції України.
8. http://www.nbuv.gov.ua – веб-сайт Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського.
9. http://www.catalogue.nplu.org
–
веб-сайт
Національної
парламентської бібліотеки України

