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Спеціальність
292 Міжнародні економічні відносини
Галузь знань
29 Міжнародні відносини
Ступінь вищої освіти
магістр
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Контактний телефон
Електронна адреса
Розклад навчальних занять
Консультації
Сторінка дистанційного курсу

Мета вивчення
навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного
та підсумкового
контролю

Туль Світлана Іванівна
к.е.н.,
доцент кафедри міжнародної
економіки та міжнародних
економічних відносин
+38 0532 50-91-68
puet.me@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
очна пн-пт з 17.30-18.30
он-лайн: електронною поштою, пн-пт з пнпт з 17.30-18.30
https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і
практичних навичок з використання системи сучасних методів
та інструментів регулювання дипломатичної та консульської
служби в Україні та за кордоном.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття
32 год., самостійна робота 72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять, захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань (робота в малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист проєктів); завдання
самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота

Базові знання
Мова викладання

Підсумковий контроль: екзамен
Наявність широких знань з глобальної економіки, міжнародних
стратегій економічного розвитку, геополітики та геоекономіки
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Приймати обґрунтовані рішення з Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
проблем міжнародних економічних інформації з різних джерел (ЗК 4)
відносин за невизначених умов і
вимог (РН 4)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організація дипломатичної та консульської служби
Тема 1.
Відвідування занять; захист Підготувати презентацію на
Дипломатія як
домашнього
завдання; тему «Взаємозв’язок дипломатії
інститут та
обговорення матеріалу занять; із
зовнішньою
політикою
інструмент
виконання навчальних завдань країни».
зовнішньої
(робота
в малих групах;
політики
розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 2.
Відвідування занять; захист Проаналізувати
сучасні
Дипломатична
домашнього
завдання; дипломатичні відносини різних
служба та
обговорення матеріалу занять; країн світу та навести приклади
технологія
виконання навчальних завдань колективного
розірвання
встановлення
(робота
в малих групах; дипломатичних відносин.
дипломатичних
розв’язання
ситуаційних
відносин
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 3.
Відвідування занять; захист Навести приклади надання
Дипломатичний
домашнього
завдання; привілеїв
членам
персонал,
обговорення матеріалу занять; дипломатичного корпусу.
дипломатичні
виконання навчальних завдань
привілеї та
(робота
в малих групах;

Назва теми
імунітети

Види робіт

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 4. Основи
Відвідування занять; захист Визначити
відмінності
консульської
домашнього
завдання; консульства
від
служби та її
обговорення матеріалу занять; дипломатичного
функції
виконання навчальних завдань представництва
(робота
в малих групах;
розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 5.
Відвідування занять; захист Підготувати доповідь на тему:
Консульські
домашнього
завдання; «Недоторканність консульських
привілеї та
обговорення матеріалу занять; приміщень»
імунітети
виконання навчальних завдань
(робота
в малих групах;
розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна
робота
Модуль 2. Сучасна вітчизняна та світова практика роботи дипломатичної та
консульської служб
Тема 6.
Відвідування занять; захист Проаналізувати Закон України
Дипломатична та
домашнього
завдання; «Про дипломатичну службу» з
консульська
обговорення матеріалу занять; приводу
питання
про
служби України та виконання навчальних завдань присвоєння
рангів
закордонні
(робота
в малих групах; дипломатичним працівникам.
дипломатичні
розв’язання
ситуаційних Визначити
завдання
і
установи України завдань
(case
studies); особливості
організації
підготовка та захист проєктів); консульських установ України
завдання самостійної роботи; згідно Консульського Статуту
тестування
України.
Тема 7.
Відвідування занять; захист Оцінити роль дипломатичної
Інформаційнодомашнього
завдання; служби у поширенні інформації
аналітична та
обговорення матеріалу занять; про Україну за кордоном.

Назва теми
роз’яснювальна
робота
дипломатичних
представництв

Тема 8. Методи та
засоби
дипломатичної
комунікації

Тема 9. Іноземні
дипломатичні
служби:
особливості
дипломатії різних
країн світу

Види робіт
виконання навчальних завдань
(робота
в малих групах;
розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань
(робота в малих групах;
розв’язання ситуаційних
завдань (case studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань
(робота
в малих групах;
розв’язання
ситуаційних
завдань
(case
studies);
підготовка та захист проєктів);
завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна
робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Охарактеризувати особливості
організації
прес-конференції,
публікації та розповсюдження
прес-релізів, виступів в пресі, на
радіо
та
телебаченні
дипломатичних представників.
Охарактеризувати види
дипломатичних нот та
проаналізувати, для яких подій
у дипломатичних стосунках
країн вони можуть
використовуватися.

Підготувати міні-проєкт на
одну із запропонованих тем:
«Україна у двосторонньому
співробітництві з
країнами
світу»;
«Дипломатичні
відносини
України з країнами-членами
ЄС»;
«Дипломатичні
відносини
України з країнами Північної та
Центральної Америки і басейну
Карибського моря»;
«Дипломатичні
відносини
України з країнами Південної
Америки та Австралією»;
«Дипломатичні
відносини
України з країнами Азії»;
«Дипломатичні
відносини
України
з
африканськими
країнами».
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
30
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна

робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-9): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Поточне оцінювання
Екзамен
Разом

30

60
40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

