




1. Мета дисципліни – поглибити знання здобувачів освіти з історії становлення та розвитку 

української дипломатії в різні історичні періоди. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати сучасні методи історичного пізнання; історичний та дипломатичний 

термінологічно-понятійний апарат; характер і особливості історичного процесу в Україні з 

середини ХVII століття і до початку  ХХІ ст. 

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання нових 

історичних джерел; науково оцінювати роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в 

історичному процесі, подіях і явищах. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Особливість геополітичного становища України залишається визначальним чинником її 

міжнародної політики. Роль і значення національної дипломатії як засобу здійснення 

зовнішньої політики держави надзвичайно зросли внаслідок постійних провокаційних 

воєнно-політичних загроз з боку керівництва Російської Федерації, її збройної інтервенції 

проти України, що призвело до незаконної анексії Криму й окупації частини української 

території. За цих умов посилюється інтерес до історії української дипломатії, що обумовлює 

необхідність ґрунтовного аналізу її діяльності на різних етапах розвитку національного 

державотворення. 

У запропонованому лекційному курсі розглядаються ключові проблеми історії української 

дипломатії в контексті складного й суперечливого процесу українського державотворення, 

пояснюються причини дипломатичних поразок, з’ясовуються їх наслідки. Особлива увага 

приділяється діяльності вітчизняних дипломатів на тих історичних етапах, які були 

вирішальними для української державності. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): Пропонований курс покликаний розширити поле 

компетентностей студента і зорієнтувати його на реалізацію набутих теоретичних знань і 

практичних навичок у науково-дослідницькій і викладацькій роботі. Дисципліна дозволяє 

студентам: забезпечити засвоєння історичного досвіду й уроків дипломатичної діяльності 

урядів України; сформувати вміння критично аналізувати зовнішньополітичні доктрини 

українських державних утворень на різних етапах історії; застосовувати здобуті знання з 

метою максимально об’єктивного оцінювання найважливіших подій історії української 

дипломатії, зовнішньополітичної діяльності національних урядів; позбутися усталених 

стереотипів української історіографії; формувати власну позицію з тієї чи іншої проблеми 

тощо. 
 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні напрямки зовнішньої 

політики українських урядів в різні  

історичні періоди 

Лекція, 

контрольна 

робота 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів 

5% 

1.2 Знати особливості основних етапів 

розвитку української дипломатії 

Лекція  Залік, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

1.3 Знати найважливіші факти та події в 

історії розвитку української дипломатії 

Лекція, 

самостійна 

робота, 

контрольна 

робота 

Есе, набрання не 

менше 60% балів; 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

15% 



балів; 

Залік, набрання не 

менше 60% балів 

2.1 Вміти виявляти та опрацьовувати 

історичні джерела присвячені 

дипломатичній діяльності 

Лекція, 

контрольна 

робота 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів; 

Залік, набрання не 

менше 60% балів 

15% 

2.2 Вміти характеризувати та виділяти 

особливості дипломатичної діяльності в 

різні історичні періоди 

Лекція, 

контрольна 

робота 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів; 

Залік, набрання не 

менше 60 % балів 

10% 

2.3 Вміти досліджувати життя та діяльність 

українських дипломатів з урахуванням 

досягнень сучасної біографістики 

Самостійна 

робота, 

контрольна 

робота 

Есе, набрання не 

менше 60 % балів; 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів 

10% 

2.4 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

актуальних проблем розвитку 

української дипломатії в різні історичні 

періоди 

Самостійна 

робота 

Есе, набрання не 

менше 60 % балів 

10% 

2.5 Вміти з’ясовувати взаємозв’язок між 

історичними подіями, явищами, 

процесами та демонструвати змістовні 

думки, обґрунтовані положення і 

висновки про них 

Лекція, 

самостійна 

робота, 

контрольна 

робота 

Есе, набрання не 

менше 60% балів; 

Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів; 

Залік, набрання не 

менше 60% балів 

15% 

2.6 Вміти виявляти і опрацьовувати джерела 

інформації 

Самостійна 

робота 

Есе, набрання не 

менше 60% балів 

5% 

4.1 Приймати і обґрунтувати рішення, що 

дозволяють виявляти спільні й відмінні 

риси в діяльності українських 

дипломатів в різні історичні періоди 

Лекція Контрольна 

робота, набрання 

не менше 60 % 

балів; 

Залік, набрання не 

менше 60% балів 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.1 

Дисципліна запропонована у переліку на вільний вибір 

студентів 
          

 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Самостійна робота (есе): РН1.3, РН2.3, РН2.4, РН2.5, РН2.6 – 30 балів/18 балів *. 

2. Контрольна робота: РН1.1, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН2.5 – 30 балів/18 балів *. 

* Максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом – 40 балів; 

- результати навчання які будуть оцінюватись – знання основних тенденцій історичного 

розвитку України, найважливіших фактів, подій та процесів історії України в роки Другої 

світової війни, вміння всебічно розглядати проблему дослідження з використанням 

відповідних джерел і наукової літератури, інтерпретувати інформацію з різноманітних 

джерел, з’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та 

демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них, виявляти 

спільні й відмінні риси в підходах українських і зарубіжних істориків до історії України в 

роки Другої світової війни.  

- форма проведення і види завдань – письмовий залік, в білеті 4 запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді (кожна відповідь на запитання оцінюється від 0 до 10 

балів);  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути меншою 

24 бали. 

- Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.  
 

7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (есе, контрольна 

робота) і підсумковий контроль (залік).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий 

контроль – 40 балів). 

Змістовий модуль 

60 залікових балів 

(максимум) 

Залік 

Самостійна робота 

(есе) 

Контрольна 

робота 

30 балів 

(максимум) 
30 балів 

(максимум) 
40 балів 

(максимум) 

18 балів 

(мінімум) 
18 балів 

(мінімум) 
24 бали 

(мінімум) 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми 

дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння матеріалу 

самостійно опрацьованих тем у формі написання есе. Самостійна робота студентів 

оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів. 

 

7.2.2. Індивідуальне творче завдання – до 30% балів. 
Вимоги до есе:  

- обсяг не більше 8 сторінок; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- здавати у роздрукованому вигляді і в електронному на адресу histfac@knu.ua  

 

mailto:histfac@knu.ua


Структура есе Бали  

Актуальність обраної теми до 3 балів 

Мета дослідження до 2 балів 

Завдання наукової роботи до 2 балів 

Аналіз джерельної бази та історіографії до 5 балів 

Виклад фактичного матеріалу до 10 балів 

Аналіз проблеми, самостійність висновків до 8 балів 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

По завершенні вивчення змістової частини студент пише контрольну роботу. Участь всіх 

студентів в контрольному заході обов'язкова. Контрольна робота проводиться у письмовій 

формі і виконується на останньому занятті із змістової частини курсу. Варіанти містять три 

питання, що потребують розгорнутої відповіді. Максимальна кількість балів, яку можна 

набрати за контрольну роботу – 30 балів. 

Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, зобов'язаний надати 

відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату її 

проведення. 

Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи (оцінюється 

в діапазоні від 0 до 10 балів): 

Теоретичне питання:  

а) глибоке розкриття теоретичного питання   8-10 балів; 

б) повна коротка відповідь     5-7 балів; 

в) неповна відповідь      2-4 бали; 

г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня  0-1 бал. 
 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Підсумкова контрольна робота (залік) 

Перевірка результатів навчання здійснюється під час письмової підсумкової контрольної 

роботи (заліку), яка містить 2 теоретичні запитання, що потребують розгорнутої відповіді.  

Підсумкова контрольна робота (залік) студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. 

Відповідь на теоретичне запитання оцінюється від 0 до 20 балів відповідно до наступних 

критеріїв: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно  

наповнене розкриття питання      – 18-20 балів; 

– розкриття питання з фактологічною аргументацією  – 15-17 балів; 

– неповне розкриття питання      – 12-14 балів; 

– висвітлення окремого аспекту питання    – 1-11 бали; 

– відсутність відповіді з питання     – 0 балів. 

Студенти, які дали відповідь на всі питання залікового білету і набрали не менше 12 балів 

добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за 

результатами поточного контролю. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 

36 балів необхідно у визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених семінарських занять 

і лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання заліку. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Поточне оцінювання Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 

1 Вступ. Історіографія. Джерельна база 2 4 

2 
Тема 1.  Українська козацька держава у міжнародних 
відносинах 17-18 ст. 

4 10 

3 
Тема 2.  Дипломатія доби Української національної 
революції 1917-1921 рр. 

6 12 

4 
Тема 3. Діяльність радянської української дипломатії в 

1919-1923 рр. 
4 10 

5 
Тема 4. Діяльність радянської української дипломатії в 

1944-1991 рр. 
4 10 

6 
Тема 5. Дипломатична діяльність України в сучасному 

світі (кін. 1991-2020-ті рр.). 
7 14 

 Контрольна робота 1  

 Залік 2  

 ВСЬОГО 30 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. Самостійна робота - 60 год. 

 

9. Рекомендована література та джерела: 

Основна:  
1. Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах сучасників : у 2 т. / 

[упоряд.: І. М. Гнатишин, О. С. Кучерук, О. О. Маврін]. – К. : Укр. письменник, 2008. – Т. 1. – 

369 с. ; Т. 2. – 379 с. 

2. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - 

Харків: Фоліо, 2003. - 559 с. 

3. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000-ті pp.): Підручник 

/Л.Ф.Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 622 с. 

4. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В. А. Галенко О.І., Камінський 

Є.Є., Кірсенко М.В. та ін. - К.: "Альтернативи", 2001- 736 с. 

5. Слабченко Є. Дипломатична історія України / упоряд. Ірина Матяш. - Київ : Кліо, 

2016. - 496 с. 

6. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1997 рр.). У 2-х 

книгах.-К., 1998.  

7. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 -1945 рр.:Навч. 

посібник. - К.: Либідь,1997. - 232с. 

8. Чекаленко Л. Д. Витоки української дипломатії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ Л. Д. Чекаленко ; Дип. акад. України при МЗС України. – К. : LAT & K., 2010. – 340 с. 

9. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) : 

підручник / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. – К. : Персонал, 2010. – 464 с.  

10. Чухліб Т. В. Український Гетьманат: проблеми міжнародного утвердження. – К., 

2007. – 156 с. 

Додаткова: 
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