
 

 

                    Сертифікатна програма«Історія дипломатії» 

Кафедра історії 

 Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма 

Бакалавр 

. 

 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного): Немає.  

 

 

Профіль програми 

Студенти набувають знання, які допоможуть їм як фаховим історикам, адже 

знання міжнародного контекcту історичних явищ допогагає глибше 

зрозуміти причини саме такого, a не іншого пeребігу подій. В історії часто 

буває так, що війни виявляються програними саме через кращу 

дипломатичну підготовку одного з суперників. 

 

В сучасній політиці багатьох держав корні певних рішень і стратегій лежать в 

історичній площині. Знання цих аспектів допоможе випускникам у їхній 

роботі з різноманітними міжнародними організаціями, а також в рамках  

вітчизняних інституцій, для діяльності яких міжнародні зв’язки відіграють 

ключову роль. 

 

Бакалаври мають не лише засвоїти й осмислити фактичний матеріал з історії 

дипломатії, але й оволодіти навичками роботи з опублікованими та 

архівними документами. 

Загальний обсяг навчальної програми  – 19 кредитів ЄКТС, у 

т.ч.: з нормативних дисциплін  – 12 кредитів, з вибіркових –7 кредитів. 

 

Ключові результати навчання 

 

1. Знання з предметної області 

 Історія західної цивілізації: від Середньовіччя до історії Європи ХХ 

століття. 

 Історія дипломатії від давнини до сучасності, 

 Історія Центрально-Східної Європи 

 Історична географія України та Центрально-СхідноїЄвропи 

 Історія України ХХ ст. 

 Війни в історії людства 

 Базові уявлення про перебіг історичних подій та розвиток диломатії в 

країнах Азії,а також Північної та Південної Америки 

. 
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2. Когнітивні уміння та навички з предметної  галузі 

 

 Здатність аналізувати фактичний матеріал в дослідженнях. 

 Здатність застосовувати теоретичні знання для інтерпретації джерел. 

 Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу професійної 

інформації. 

 Уміння опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну 

інформацію. 

 Розуміння змісту основних багатосторонніх дипломатичних договорів. 

 Знання основних етапів розвитку міжнародного права. 

 

 

3. Практичні навички з предметної галузі 

 

  Навички організації процесу наукового дослідження; 

  Орієнтація в типах і особливостях джерел, на основі яких вивчається 

історія дипломатії в кожен окремий період; 

 Уміння аналізувати такі джерела як дипломатичні договори, дипломатична 

кореспонденція, дипломатичні трактати; 

 Навички грамотного оформлення наукових текстів та аналітичних довідок; 

 Навички письмової, усної та візуальної презентації наукових матеріалів. 

 

4. Загальні уміння та навички 

 

  Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові 

засади та етичні норми у диаломатичному спілкуванні та аналізі подій історії 

диломатії. 

  Здатність застосовувати знання на практиці. 

  Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

  Навички усної та письмової ділової комунікації українською мовою та 

принаймні однією із поширених європейських мов. 

  Навички професійної комунікації, взаємодії з колегами в ході роботи над 

груповими проектами. 

  Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 

 

       Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань». 

 

        Вимоги до випуску 

 

Завершена навчальна програма обсягом  19 кредитів ЄКТС, успішно 

захищена курсова робота. 



 

        Форма навчання 

  Денна 

  Керівник програми   

Доктор історичних наук, професор М.В. Кірсенко 

 

Дисципліна Се-

местр 

Год/ 

тижд 

Форма 

контрол

ю 

Кредит

и ECTS 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1. Історія дипломатії: до кінця  

ХVIII ст. 

5 4 залік 5 

2. Історія дипломатії: ХІХ -  ХХ 

ст. 

7 3 екзамен 4 

3. Курсова робота  8  теза 3 

     12 

2. Вибіркові навчальні дисципліни     (7 кредитів) 

1. Історія західної 

цивілізації:Середньовіччя 

3 3 екзамен 4,0 

 2. Історія західної цивілізації: від 

Ренесансу до Просвітництва 

(1492-1789)      

4 4 екзамен 5 

3. Історія західної цивілізації: 

доба націоналізму та 

індустріалізації (1789-1914) 

5 4 екзамен 5 

4. Війни в європейській історії 

ХVI-XIX ст. 

6 4 залік 5 

5. Історія Габсбурзької монархії 6 3 екзамен 4 

6. Новітня історія Європи 1914-

1991 рр. 

7 4 екзамен 5 

7. Історія США 6д 4 залік 3 

 Разом    19,0 

                                                

                      Залікових балів з нормативних дисциплін - 12,0 

                                                                              Разом      - 19.0 

                                                                          



 

 


