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Вступ 

1. Мета дисципліни – формування у студентів системних знань про створення та 

діяльність міжнародних організації у ХХ – на початку ХХІ ст., їхньої ролі у сучасному 

світі.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 

1. Знати  

1.1 історію становлення та розвитку міжнародних організацій у ХХ – на початку ХХІ ст., 

головні напрямки їхньої діяльності; 

1.2. вплив політичних, соціальних та економічних факторів на діяльність міжнародних 

організацій; 

1.3. здобутки та основні проблеми у діяльності міжнародних організацій. 

_________________________________________________________________________ 

2. Вміти 

2.1. використовувати набуті знання в науковій та викладацькій роботі 

2.2. характеризувати основні напрямки діяльності міжнародних організацій у ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

2.3. визначати головні проблеми діяльності міжнародних організацій у ХХ – на початку 

ХХІ ст. та перспективи їхньої подальшої роботи. 

3. Володіти елементарними навичками аналізу джерельної бази курсу (документи, 

статути організацій, конвенції, рекомендації, резолюції тощо), історико-порівняльного 

методу, розуміти базові поняття курсу («міжнародні організації», «міжнародні 

відносини», «зовнішня політика» тощо),. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 Ознайомлення студентів з історією створення та діяльності міжнародних 

організацій ХХ – початку ХХІ ст. Аналіз джерельної бази з курсу (статути, документи, 

конвенції тощо) та історіографічного матеріалу. Розгляд основних етапів розвитку, цілей і 

завдань міжнародних організацій. Висвітлення ролі Організації Об’єднаний Націй та її 

головних установ у системі міжнародних відносин. З’ясування основних здобутків 

діяльності міжнародних організацій та недоліків у їхній роботі. Визначення перспектив 

розвитку міжнародних організацій в сучасному світі. 

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про історію 

становлення та розвитку міжнародних організацій у ХХ – початку ХХІ ст. У результаті 

вивчення дисципліни студент повинен засвоїти елементи дослідницької роботи,  вміти 

аналізувати статути, міжнародні конвенції, самостійно визначати головні проблеми 



діяльності міжнародних організацій, оцінювати їхні здобутки, визначати перспективи 

роботи міжнародних організацій у сучасному світі.  

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 історію становлення міжнародних 

організацій у ХХ – початку ХХІ ст. 

Лекція, самостіна 

робота 

Контрольна 

робота (тест) 

10% 

1.2. Знати основні етапи розвитку міжнародних 

організацій 

Лекція, самостіна 

робота 

Контрольна 

робота (тест) 

10% 

1.3. Знати основні напрямки діяльності цілі і 

завдання міжнародних організацій 

Лекція, самостіна 

робота 

Есе 10% 

1.4. Знати головні проблеми діяльності 

міжнародних організацій на сучасному етапі 

Лекція, самостіна 

робота 

Есе 10% 

2.1. Вміти аналізувати джерельну базу (статути, 

конвенції тощо) та історіографічний 

матеріал 

Лекція, самостіна 

робота 

Бліц-опитування 10% 

2.2 Вміти виділяти здобутки і недоліки у 

діяльності міжнародних організацій 

Лекція, самостіна 

робота 

Бліц-опитування 10% 

2.3.  Вміти визначати результати роботи 

міжнародних організацій 

Лекція, самостіна 

робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота (тест) 

20% 

2.4. Вміти порівнювати діяльність міжнародних 

організацій за часи їхнього існування 

Лекція, самостіна 

робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота (тест) 

20% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

         

Уточнюються         

         

 

 

 

 

 

     

     

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з теми ЗМ1 (тест): РН 1.1. – 10 балів/6 балів 

2.  Контрольна робота з теми ЗМ2 (тест): РН 1.2. – 10 балів/6 балів 

3. Есе з теми ЗМ1: РН 1.3. – 10 балів/6 балів 

4. Есе з теми ЗМ2: РН 1.4. – 10 балів/6 балів 

5. Бліц-опитування з теми ЗМ1: РН 2.1. - 10 балів/6 балів 

6. Бліц-опитування з теми ЗМ2: РН 2.2. - 10 балів/6 балів 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 2.3, 2.4. – 40 балів / 24 бали. 

 

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

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік. 

7.2 Організація оцінювання: 

 Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів: 

- бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування);  

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку есе та участь у бліц-

опитуванні);  

- бали, отримані за підсумкову контрольну  роботу. 

 

 

 Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний модуль включає в себе 

лекції та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 

(ЗМ1) входять теми 1 - 7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8 –14. 

 Оцінка навчальної успішності студентів здійснюється під час семестрового 

оцінювання (контрольні роботи (тести), бліц-опитування, есе) та підсумкового 

оцінювання (підсумкова контрольна робота (залік)).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

 

 



Змістовий модуль 1 

Організація Об’єднаних Націй та 

організації «системи ООН» 

Змістовий модуль 2 

Міждержавні утворення та 

регіональні організації 

 

Підсумкова 

контрольн

а робота / 

Залік 

30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

(максимум) 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування,2 есе) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 2 

есе) 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем 

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

самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді бліц-опитування 

і есе. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. 

Критерії оцінювання есе:  

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 9-10 балів; 

- обґрунтоване розкриття проблеми                                          - 7-8 балів; 

- питання розрите неповно                                                         - 5-6 балів; 

- компілятивна робота, наявність помилок                               - 3-4 бали; 

- розкритий лише один аспект                                                    - 1-2 бали; 

- есе не зараховане                                                                       - 0 балів. 

Есе студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (до 15 

жовтня) і Реферат 2 (до 1 грудня). 

Теми есе з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на першому 

занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування щодо аналізу останніх новин 

діяльності міжнародних організацій та результативності роботи на сучасному етапі. 

Актуальна новина, ґрунтовне пояснення і власна точка зору оцінюуться в 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування– 

5.   

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 

(кінець жовтня) і Контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до 

складання МК, і даний модуль йому не зараховується.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 



ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

 

– глибоке, теоретично обґрунтоване розкриття питання, відображена власна 

позиція – 18 – 20 балів; 

– обґрунтоване розкриття питання з певними фактологічними неточностями – 15 – 

17 балів; 

– відповідь не дає повного розкриття питання, немає власної позиції – 12 – 14 

балів; 
– неповне розкриття питання, але наявні певні знання – 9 – 11 балів; 

– питання розкрите фрагментарно, наявні фактологічні помилки – 8 – 10 балів; 

– відповідь неповна, наявні суттєві помилки при викладі – 5 – 7 балів; 

– відповідь має значні помилки елементарного рівня – 1 – 4 бали. 

– відсутність відповіді на питання – 0 балів. 

 
Підсумкова оцінка в балах розраховується як сума балів, отриманих студентами за 

змістові модулі та залік. 

 

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

мінімум – 20 балів для одержання заліку необхідно у визначені викладачем дні пройти 

співбесіду з пропущених семінарських занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний 

мінімум і допуститися до перескладання іспиту. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) - 

36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

ПМК / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

  



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 

Частина 1. Організація Об’єднаних Націй та організації «системи ООН» 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Завдання та принципи діяльності 

міжнародних організацій 

 

 

2 

 

 

4 

2 
Тема 2. Організація Об’єднаних Націй: основні цілі і 

напрямки діяльності  
4 4 

3 

Тема 3. ЮНЕСКО (Організація Об’днаних Націй з 

питань освіти, науки і культури): історія створення та 

основні етапи діяльності 

4 4 

4 
Тема 4. МОМ (Міжнародна організація з міграції): 

історія створення та основні етапи діяльності 
2 4 

5 
Тема 5. СТО (Світова туристична організація): історія 

створення та основні етапи діяльності 
2 4 

6. 

Тема 6. ВООЗ (Всесвітня організація охорони 

здоров’я): історія створення та основні етапи 

діяльності 

2 2 

7. 
Тема 7. МОП (Міжнародна організація праці): історія 

створення та основні етапи діяльності 
1  

8. Есе за змістом тем ЗМ1  4 

9. Контрольна робота 1 (тест) 1 - 

Частина 2. Міждержавні утворення та регіональні організації 

10 
Тема 8. Європейський Союз:  історія створення та 

основні етапи діяльності 
4 4 

11 

Тема 9. ОБСЄ (Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі): історія створення та 

основні етапи діяльності 

2 4 

12 
Тема 10. СНД (Співдружність незалежних держав): 

історія створення та основні етапи діяльності 
2 4 

13 
Тема 11. ОАД (Організація Американських держав): 

історія створення та основні етапи діяльності 
2 4 

14 

Тема 12. НАФТА (Північноамериканська зона вільної 

торгівлі): історія створення та основні етапи 

діяльності 

2 4 

15 
Тема 13. МЕРКОСУР (Південний спільний ринок): 

історія створення та основні етапи діяльності 
2 4 

16 
Тема 14. АСЕАН (Асоціація країн Південно-Східної 

Азії): історія створення та основні етапи діяльності 
1 2 

    

17 Реферат за змістом тем ЗМ2  4 

18 Контрольна робота 2 (тест) 1 - 

19 
Підсумкова  контрольна робота 

1 - 

20 ВСЬОГО 34 56 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 



Самостійна робота – 56 год. 
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