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Програма 

комлексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки  

6.030201 «Міжнародні відносини» та 6.030204 «Міжнародна інформація» 

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену була розроблена 

колективом викладачів кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Зміст програми відповідає 

галузевим стандартам, прийнятим Міністерством освіти і науки України за 

напрямами 6.030201 «Міжнародні відносини» та 6.030204 «Міжнародна 

інформація», що набули чинності у 2004 р. 

На атестацію виносяться система умінь та система відповідних змістових 

модулів, що визначені в «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика» (ГСВОУ). Провідними визначаються вміння: 

- аналізувати історичні корені виникнення  конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах України з іншими країнами світу; 

 - аналізувати історичні корені виникнення  політичних теорій  та їх реалізації 

в Україні й інших країнах світу; 

 - використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин; 

 - використовувати на практиці теоретичні положення  для аналізу 

міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу; 

 - виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та 

консульської служб; 

 - використовувати знання про міжнародні організації і брати участь в їх 

діяльності як в Україні, так і за її межами; 

 - використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах правила 

дипломатичного протоколу та етикету; 

  - аналізувати економічні причини виникнення  конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах України з іншими країнами світу; 

- використовувати на практиці теоретичні положення  для аналізу 

міжнародних економічних зв’язків України з іншими країнами світу; 

- використовувати сучасні інформаційні системи і технології; 

- використовувати методи і засоби інформаційно-аналітичної діяльності; 

- використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій; 

- використовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю; 

- у складі групи фахівців сфери міжнародних відносин або особисто готувати 

документи, проводити зустрічі, бесіди, переговори державною та іноземною 

мовами 

На основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань 

діяльності, що визначені в ГСВОУ  комплексний кваліфікаційний екзамен 

встановлюється як вид кваліфікаційної роботи. Комплексний кваліфікаційний 

екзамен – це своєрідний підсумок навчання студента в університеті за освітньо-

професійною програмою «бакалавр», а тому на екзамені студент повинен не 

лише продемонструвати рівень знань, а й показати уміння аналізувати 

найважливіші питання розвитку міжнародних відносин минулого та сучасності. 



Програма комплексного кваліфікаційного екзамену розрахована на 

студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара, що навчаються за напрямами «Міжнародні відносини» та 

«Міжнародна інформація». Розділи програми відображають перелік тем з усіх 6 

дисциплін, що включені до комплексного кваліфікаційного екзамену. До 

кожної дисципліни подано перелік рекомендованої літератури, який включає 

найважливіші, ґрунтовні посібники та підручники, що можуть 

використовуватися студентами в процесі підготовки до комплексного 

кваліфікаційного екзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТИНА ПЕРША 

 

Галузевими стандартами вищої освіти України напряму 0304 

«Міжнародні відносини» передбачені наступні дисципліни, які включені до 

комплексного кваліфікаційного екзамену: 

 

1. Теорія міжнародних відносин 

2. Міжнародні відносини та світова політика 

3. Дипломатична та консульська служба 

4. Іноземна мова (англійська) 

5. Теорія та практика перекладу 

6. Іноземна мова спеціальності 

 

  

З назвами блоків змістових модулів та змістових модулів, що входять до 

даного блоку, можна ознайомитися на кафедрі міжнародних відносин. 



Теорія міжнародних відносин 

 

1. Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин. 

2. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен. 

3. Суб'єкти міжнародних відносин. 

4. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних 

відносин. 

5. Механізм та процес прийняття зовнішньополітичного рішення. 

6. Проблема "сили" в ТМВ. 

7. Глобальна система міжнародних відносин. 

8. Співробітництво та інтеграція в міжнародних відносинах. 

9. Міжнародний конфлікт. 

 

Література: 

 

 
1. Суліма, Є.М., Шепєлєв М.А. Глобалістика. Підручник [Текст] / Є.М. 

Суліма, М.А. Шепєлєв. – К.: Вища школа, 2010. 
2. Шепєлєв, М.А. Теорія міжнародних відносин. Підручник [Текст] / 

М.А. Шепєлєв. – К.: Вища школа, 2004. 
3. Современные международные отношения и мировая политика [Текст]: 

Учебник для вузов / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.]; 
Отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: Просвещение, 2004.  

4. Асиметрія міжнародних відносин [Текст] / За ред. Г.М. Перепелиці, О.М. 

Субтельного. – К., 2005.  

5. Коваленко, А.О. Політичний аналіз і прогнозування [Текст]. – К., 2002. 

6. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи та глобальний 

розвиток [Текст] / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – К.: Либідь, 2004.  

7. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 – 1979 рр. [Текст] / За 

ред. В.А. Манжоли. – К.: Либідь, 1999. 

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1970 – 2000 рр.) [Текст] / За 

ред. В.С. Бруз, В.М. Матвієнко та ін. – К.: Либідь, 2001. 

9. Основы   теории   международных   отношений [Текст] / Под   ред.   В.И. 
Антюхин-Московченко, Н.А. Злобина, М.А. Хрусталева. – М., 1980. 

10. Системный    подход:     анализ    и    прогнозирование    международных 
отношений [Текст]: Сб.трудов. – М.,1991. 

11. Теория международных отношений. Хрестоматия [Текст] / Под ред. П.А. 
Цыганкова. – М., 2002. 

12. Цыганков, П.А. Теория международных отношений [Текст] / П.А. 
Цыганков. – М., 2002. 

 
 
 



Міжнародні відносини та світова політика 

 

1. Історія міжнародних відносин. 

2. Міжнародні відносини Стародавнього Сходу та Античного Заходу 

3. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав епохи Середньовіччя 

4. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав епохи Відродження 

5. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав Нового часу 

6. Міжнародні відносини та світова політика Новітнього часу 

7. Політологія міжнародних відносин. 

8. Зовнішня політика великих держав у ХХ ст. 

9. Сучасна світова політика. 

 

Література: 

 

1. Васильєва-Чекаленко, Л.Д. Україна у міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.): 

Навч. посібник [Текст] / Л.Д. Васильєва-Чекаленко. – К., 1998. 

2. Дюрозель, Ж.-Б. Історія дипломатії від 1918 року до наших днів [Текст] / Ж.Б. 

Дюрозель. – К., 1995. 

3. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]: Навч. посіб. / За 

ред. Л.В. Губерського. – К., 2009. 

4. История внешней политики СССР. 1917 – 1985 [Текст] / Под ред. А.А. Громыко, 

Б.Н. Пономарева: В 2-х т. – М., 1986. 

5. История Европы Текст. – М., 1993. – Т. 3. 

6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945 – 1990 гг. [Текст]. – 

М., 1993. 

7. Іваницька, О.П. Історія міжнародних відносин (1918 – 1945 роки). 

Навчальний посібник [Текст] / О.П. Іваницька. – К.: ВД «Слово», 2011. 

8. Іваницька, О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002) [Текст] / 

О.П. Іваницька. – Вінниця, 2003.  

9. Козицький, А.М. Новітня історія Азії та Африки [Текст] / А.М. Козицький: 

Посібник. – Л., 2003. 

10. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відиосини XX сторіччя [Текст] 

/ О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. – К., 1999. 

11. Кудряченко, А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика [Текст] / А.І. 

Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов. – К., 2001. 

12. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 - 1979 рр. / За ред. В.А. 

Манжоли. -К., 1999. – 558 с.;  

13. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1980 - 2000 рр. [Текст] / За ред. 

Л.Ф. Гайдукова. – К., 2001. 

14. Новейшая история зарубежных стран ХХ в. [Текст]: В 2-х ч. – М., 1998. 

15. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век [Текст]. – М., 2001. 

 

 

 

 



Дипломатична та консульська служба 

 

1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. 

2. Державні органи зовнішніх зносин та дипломатична служба. 

3. Встановлення дипломатичних відносин. 

4. Відкриття дипломатичних представництв та завершення дипломатичної 

місії. 

5. Структура і персонал дипломатичного представництва. 

6. Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення. 

7. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

8. Специфічні галузі дипломатії. 

9. Техніка ведення дипломатичних переговорів. 

10. Встановлення консульських відносин. 

11. Функції консульських установ та засоби їх виконання. 

12. Консульські привілеї та імунітети.  

13. Спеціальні місії як форма дипломатії. 

14. Міжнародні організації як форма та вияв багатосторонньої дипломатії. 

15. Питання дипломатичної практики в роботі міжнародних конференцій і 

нарад. 

16. Методи та засоби дипломатичної комунікації. 

17. Питання дипломатичного протоколу. 

 

Література: 

 

1. Гуменюк, Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби [Текст] / Б.І. 

Гуменюк. – К., 2004.  

2. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України 

від 16 липня 1993 року [Текст] // Голос України. – 1993. – 22 липня. 

3. Протокол Российской Федерации [Текст]. – М., 2000. 

4. Сандровский, К.К. Дипломатическое право [Текст]: Учебник / К.К. 

Сандровський. – К., 1981. 

5. Щетинин, В.Д. Экономическая дипломатия [Текст] / В.Д. Щетинин. – М., 

2001. 

6. Заллет, Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, 

Великобритании и Соединенных  Штатах [Текст] / Р. Заллет. – М., 1956. 

7.  История дипломатии [Текст]: В 3 т. – М., 1959 – 1965. 

8. Сагайдак, О.П., Олійник В.М. Принципи міжнародної ввічливості в 

дипломатичному протоколі [Текст] / О.П. Сагайдак, В.М. Олійник. – Л., 2001. 

9. Українська дипломатична енциклопедія [Текст]: В. 2 т. / Ред. кол.: Л.В. 

Губерський (голова редкол.) та ін. – Т.1., Т.2. – К., 2004. 

10. Матвієнко, В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у 

постатях [Текст] / В. Матвієнко, В. Головченко. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2001. 

 



Іноземна мова (англійська) 
 

1. Verb to be in Present, Past and Future Simple. 

2. Present Tenses in Active Voice. 

3. Stative verbs. Stative verbs with a difference in meaning. 

4. Past Tenses in Active Voice. 

5. Future Tenses in Active Voice. 

6. Sequence of tenses. Rules and Exceptions. 

7. Reported speech. Introductory verbs. 

8. Gerund, infinitive, participles. 

9. Modal verbs. 

10. Modal verbs of deduction. 

11. Passive voice. 

12. Conditional sentences. Wishes. 

13. Causative form (have smth done). 

14. Clauses: time clauses, clauses of purpose, clauses of connection, clauses of 

result, clauses of reason, relative clauses). 

15. Exclamations. 

16. Nouns. Countable/uncountable nouns. Plural of nouns. 

17. Articles. The with proper nouns. 

18. Adjectives and adverbs. Degrees of comparison. 

19. Demonstratives. Pronouns. Possessives. Quantifiers. 

20. Prepositions: prepositions of place and movement, prepositions of time. 

21. Questions and answers (general question, alternative question, special 

questions, tag question). 

22. Crossing Barriers (means and ways of communication). 

23. Moods and feelings (emotions, extreme adjectives). 

24. Making a living (jobs, money matters). 

25. Make yourself at home (dwellings, household items). 

26. Modern living (modern trends, media). 

27. Going places (holidays, travelling). 

28. History (peace and conflict, historical figures). 

29. Idioms and phrasal verbs. 

 

Література: 

 

1. Алексєєв, В.С. Learning English Through Charts and Tables [Текст] / В.С. 

Алексєєв. – Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. 

2. Павленко, В.В. Посібник з англійської граматики [Текст] / В.В. Павленко. 

– Дніпропетровськ: ЗВВ ДНУ, 2006. 

3. Dooley J., Evans V. Grammarway (3, 4). Newbury: Express Publishing, 2000. 

4. V. Evans, B. Obee. Upstream Upper-Intermediate B2+ (Student`s Book and 

Workbook) [Text] / J. Dooley, V. Evans. –  Newbury: Express Publishing, 

2010. 

5. Evans, V. Round-Up (4, 5, 6) [Text] / V. Evans. – Harlow: Pearson Education 

Limited, 2005. 



Теорія та практика перекладу 

1. Визначення перекладу. Види і типи перекладу. 

2. Переклад і міжмовні відповідності. 

3. Переклад як комунікативний акт. 

4. Трансформаційний та денотативний підходи до перекладу. 

5. Стратегії та одиниці перекладу. 

6. Способи перекладу. 

7. Визначення одиниці перекладу. Членування тексту. 

8. Види перетворень при перекладі. 

9. Лексичні прийоми перекладу. 

10. Перекладацька транскрипція і транслітерація. 

11. Калькування. 

12. Лексико-семантичні модифікації. 

13. Прийоми перекладу фразеологізмів. 

14. Граматичні прийоми перекладу. 

15. Морфологічні перетворення в умовах схожості форм. 

16. Морфологічні перетворення в умовах відмінності форм. 

17. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень. 

18. Синтаксичні перетворення на рівні речень. 

19. Стилістичні прийоми перекладу метафоричних одиниць. 

20. Прийоми перекладу метонімії. 

21. Прийоми відтворення іронії в перекладі. 

22. Особливості синхронного перекладу. 

23. Адекватність і еквівалентність в перекладі. Типи еквівалентності. 

 

Література: 

 

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод [Текст] / Л.С. Бархударов. – М.: МО, 

1995. 

2. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – 

СПб: Издательство Союз, 2001. 

3. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [Текст] / 

В.Н. Комиссаров. –  М.: ВШ, 1990. 

4. Мирам, Г., Гон А. Профессиональный перевод [Текст] / Г. Мирам, А. Гон. 

–  Киев: Эльга Ника-Центр, 2003. 

5. Стирнік, Н.С. Basic Translation Transformations [Текст] / Н.С. Стирнік. –  

Дніпропетровськ: «Ліра», 2015. 

6. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода [Текст] / А.В. Федоров. –  

М.: ВШ, 1983. 

7. Швейцер, А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты[Текст] / А.Д. 

Швейцер. –  М: Наука, 1988. 

 

 

 

 



 

Іноземна мова спеціальності 

 

1. Overcoming cultural barriers. 

2. Communicating across cultures. 

3. Working styles in Japan. 

4. Doing business in China. 

5. Keeping employees happy in India. 

6. The importance of understanding the local culture. 

7. Why international mergers often fail. 

8. Making an international merger work. 

9. Rescuing a merger that’s going wrong. 

10. International assignments. 

11. Expatriate families. 

12. Bringing up children abroad. 

13. Working in virtual teams. 

14. A mixed-culture workforce. 

15. Working in international project groups. 

16. Giving new recruits an international outlook. 

17. Improving the skills of international leaders. 

18. Hiring university graduates from China. 

 

 

Література: 

 

1. Кубьяс, Л., Кудачкина И. Английский язык для специалистов-

международников [Текст] / Л. Кубьяс, И. Кудачкина. –  М: АСТ, Восток-

Запад, 2006. 

2. Pilbeam, A. Market Leader: Working Across Cultures [Text] / A. Pilbeam. –  

Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 



 

ЧАСТИНА ДРУГА 

 

Інструкція щодо виконання комплексного кваліфікаційного екзамену 

бакалаврів з напрямків підготовки «Міжнародні відносини» та 

«Міжнародна інформація» 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен, що передбачає виконання певних 

атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних 

випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної 

підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Для встановлення рівня опанування відповідних змістових модулів 

особами, які навчаються  зі спеціальності «Міжнародні відносини» у 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, 

комплексний кваліфікаційний екзамен має тестову форму.  

Тестова частина – тестова перевірка знань, що формують уміння, 

зазначені ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з 

напряму підготовки «Міжнародні відносини» та напряму «Міжнародна 

інформація» з усього комплексу дисциплін. 

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми з 

запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні множинним 

вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною), завдання на 

встановлення відповідності («логічні пари»), завдання на встановлення 

правильної послідовності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

Тест (добірка тестових завдань кожного варіанта) має включати кількість 

тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності 

методу вимірювання. Ця характеристика має назву довжини тесту і складає 31 

тестове завдання. 

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до 

атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі складу кожної з цих 

дисциплін. Представництво кожної нормативної дисципліни у кожному 

варіанті забезпечується пропорційно до обсягу (кількості кредитів) її вивчення. 

Кількість варіантів тестів до комплексного кваліфікаційного екзамену 

складає 4 варіантів. 

Оформлення результатів комплексного кваліфікаційного екзамену 

студент виконує відповідно до вимог, розроблених колективом кафедри 

міжнародних відносин.  

Вимоги до оформлення результатів комплексного кваліфікаційного 

екзамену: 

1. Результати комплексного кваліфікаційного екзамену оформлюються на двох 

аркушах, де перший аркуш – це бланк відповідей на тестові завдання, 

другий –це чернетка.  

2. На кожному аркуші студент особисто пише своє прізвище, ім’я, по-батькові, 

дату проведення екзамену, номер варіанту завдання. 



3. На бланк відповідей на тестових завдань міститься таблиця, в якій студент 

зазначає вірні, на його погляд, варіанти відповідей. 

4. Перед тим, як дати відповідь студент зобов’язаний уважно ознайомитись зі 

змістом завдань. 

5. Будь-які виправлення, які робить студент на бланку оцінювання відповідей, 

вважаються помилкою.  

6. Студент зобов’язаний здати бланки комплексного кваліфікаційного екзамену 

не пізніше терміну відведеного на його виконання. 

7. Студент зобов’язаний здати чернетку разом з бланками відповідей на 

завдання комплексного кваліфікаційного екзамену. 

8. На бланках відповідей на завдання містяться спеціальні графи для 

виставлення балів. 

9. Бали має право виставляти лише перевіряючий. 

10. Правильність виставлених балів, а також відповідність бланків 

комплексного кваліфікаційного екзамену вимогам кафедри засвідчують 

підписи голови, членів та секретаря екзаменаційної комісії. 

11. До складу екзаменаційної комісії мають право входити завідувач кафедри, 

яка проводить комплексний кваліфікаційний екзамен, а також професори та 

кандидати відповідних наук. 

Зразок бланків комплексного кваліфікаційного екзамену міститься в додатку А. 

 

 

 

 

 

 



Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 

Тестова частина ( 100 балів) 

 

Структура екзаменаційного білету: 

 

1. Тривалість комплексного кваліфікаційного екзамену –120 хвилин. 

2. Екзаменаційний білет комплексного кваліфікаційного екзамену 

складається з 31 тестового завдання: 

• завдання на встановлення відповідності – 12 тестових завдань (за 

кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару» - 1 бал); 

• завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 6 тестових завдань 

(0-3 балів); 

• завдання з вибором однієї правильної відповіді – 9 тестових завдань 

(0-2 балів); 

• завдання на встановлення правильної послідовності – 4 тестових 

завдання (0-1 балів). 

 

Зміст Максимальна 

кількість 

балів 

1.Тестові завдання на встановлення відповідності 48 

- розділ 1 - Теорія міжнародних відносин – 2 завдання по 1 

балу за кожну правильно встановлену відповідність 

(«логічну пару») (0-4 балів) 

8 

- Розділ 2 - Міжнародні відносини та світова політика -2 

завдання по 1 балу за кожну правильно встановлену 

відповідність («логічну пару») (0-4 балів) 

8 

- розділ 3 - Дипломатична та консульська служба - 2 

завдання по 1 балу за кожну правильно встановлену 

відповідність («логічну пару») (0-4 балів) 

8 

- розділ 4 -  Іноземна мова (англійська) - 2 завдання по 1 балу 

за кожну правильно встановлену відповідність («логічну 

пару») (0-4 балів) 

8 

- розділ 5 - Теорія та практика перекладу -2 завдання по 1 

балу за кожну правильно встановлену відповідність 

(«логічну пару») (0-4 балів) 

8 

- розділ 6 - Іноземна мова спеціальності -2 завдання по 1 балу 

за кожну правильно встановлену відповідність («логічну 

пару») (0-4 балів) 

8 

2.Тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю 18 

- розділ 1 - Теорія міжнародних відносин – 1 завдання по 3 

бали за правильну відповідь 

3 

- розділ 2 - Міжнародні відносини та світова політика -1 

завдання по 3 бали за правильну відповідь 

3 

- розділ 3 - Дипломатична та консульська служба - 1 3 



завдання по 3 бали за правильну відповідь 

- розділ 4 - Іноземна мова (англійська) - 1 завдання по 3 бали 

за правильну відповідь 

3 

- розділ 5 - Теорія та практика перекладу -1 завдання по 3 

бали за правильну відповідь 

3 

- розділ 6 - Іноземна мова спеціальності -1 завдання по 3 бали 

за правильну відповідь 

3 

3.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 18 

- розділ 1 - Теорія міжнародних відносин – 2 завдання по 2 

бали за правильну відповідь 

4 

      -розділ 2 - Міжнародні відносини та світова політика -2 

завдання по 2 бали за правильну відповідь 

4 

- розділ 3 - Дипломатична та консульська служба - 2 

завдання по 2 бали за правильну відповідь 

4 

- розділ 4 - Іноземна мова (англійська) - 1 завдання по 2 бали 

за правильну відповідь 

2 

- розділ 5 - Теорія та практика перекладу -1 завдання по 2 

бали за правильну відповідь 

2 

- розділ 6 - Іноземна мова спеціальності -1 завдання по 2 бали 

за правильну відповідь 

2 

4.Тестові завдання на встановлення правильної 

послідовності 

16 

-розділ 2 - Міжнародні відносини та світова політика (0-4 бали)-

2 завдання по 1 балу за кожну правильно встановлену 

послідовність 

8 

-розділ 3 - Дипломатична та консульська служба (0-4 бали)- 2 

завдання по 1 балу за кожну правильно встановлену 

послідовність 

8 

РАЗОМ 100 

 
 

понад 90 % правильних відповідей – «відмінно»;  

76-90 % правильних відповідей – «добре»;  

60-75% правильних відповідей – «задовільно»;  

менше 60% правильних відповідей – «незадовільно». 

Оцінювання результатів відповідей відбувається за такими загальними 

критеріями: 

«відмінно» - завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, 

висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином; 

«добре» - завдання виконано повністю, але допущені незначні помилки у 

розрахунках або оформленні; або при належному оформленні виконано не 

менше ніж на 80%; 

«задовільно» - завдання виконано не менше ніж на 70% за умови 

належного оформлення; або не менш ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки у розрахунках або оформленні. 



Переведення підсумкової оцінки атестація, вираженої у балах за 

багатобальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ЄСПК 

здійснюється відповідно до такої таблиці: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄСПК 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого 

заліку, курсової роботи (проекту), 

практики, атестації 

для заліку 

90-100 A відмінно 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

0-59 FX  

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

F* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

* - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії  
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