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СИЛАБУС 

«Історія дипломатії і зовнішньої політики» 

(назва навчальної  дисципліни) 

 

Викладач 

Філатова Ольга Євгеніївна 

Кандидат історичних наук 

е-пошта: olga.e.filatova@karazin.ua 

телефон: 0997846453 

часи роботи: _______________ 

Академічний період 

осінній семестр 2020/2021 н.р. 

Академічні години 

дні тижня 

час проведення за розкладом 

Місце проведення 

аудиторія, адреса 

Навчальне навантаження 

                4 кредитів ЄКТС, 120 годин 

 

Пререквізити:  

студенти повинні мати знання зі світової історії та історії  України, 

орієнтуватись загальних тенденціях світового розвитку, вільно володіти 

державною  мовою 

Постреквізити:   

вивчення дисципліни є надбудовою до вивчення студентами в майбутньому 

таких дисциплін, як «Зовнішня політика України», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Теорія міжнародних відносин», «Україна в системі 

міжнародної безпеки» та інші. 

Призначення навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни “ Історія дипломатії і зовнішньої 

політики” є  ознайомлення з основними етапами розвитку міжнародних 

відносин від Стародавнього світу до пост біполярної системи міжнародних 

відносин ХХІ ст. Методологічно курс опирається на фундаментальні 

положення сучасної теорії міжнародних відносин і висновки різних шкіл та 

напрямів у вивченні історії міждержавних стосунків. Навчити студентів 

характеризувати основні періоди розвитку міжнародних відносин, самостійно 

аналізувати міжнародну політику на різних історичних етапах, розбиратися в 

основних аспектах зовнішньої політики впливових держав світу. 

Цілі курсу: 
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1) надати знання про історію становлення та розвитку світової системи 

міжнародних відносин; про основні етапи розвитку зовнішньої політики 

держави та становлення основних принципів дипломатії. 

2) навчити аналізувати міжнародні відносини та зовнішню політику; 

розробляти стратегій зовнішньополітичної діяльності за результатами 

аналітичних досліджень і аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи 

методи порівняльного аналізу; організовувати заходи, що сприяють 

покращенню міжнародного іміджу держави на підставі вивчення та оцінки 

міжнародної ситуації, світового досвіду, використовуючи методи 

статистичного та кореляційно-регресивного аналізу; оцінювати 

ефективність діючих форм і методів державного управління 

зовнішньополітичною діяльність держави за результатами аналізу програм, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації використовуючи методи 

порівняльного та інституційного аналізу. 

 

Інформаційні ресурси: 

Необхідні  

1) Батюк В. И. История международных отношений / В. И. Батюк. М. : Юрайт, 

2016. 482 с. 

2) Беловолов Ю. Г. История дипломатии : учебное пособие / Ю. Г. Беловолов. 

Донецк : ДонНУ, 2008. 231 с. 

3) Брусиловська О. І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н. е. – сер. 

XVII ст. н. е.): навч.-метод. посіб. / О. І. Брусиловська , І. М. Коваль. Одеса: 

Одеськ. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2013. 188 с. 

4) Зінченко А. Л. Історія дипломатії: від давнини до Нового часу / А. Л. Зінченко. 

К.: Проза, 2005. 560 с. 

5) История международных отношений: Учеб. пособ. / Колл. авт.; под ред. Г. В. 

Каменской, О. А. Колобова, Э. Г. Соловьева. М.: Логос, 2007. 712 с. 
 

Додаткові   

1) История международных отношений. Т. 1. От Вестфальского мира до 

окончания Первой мировой войны / Под ред А.В. Торкунова, М.М. 

Наринского. М.: Аспект Пресс, 2012. 400 с. . 

2) История международных отношений. Т. 2. Межвоенный период и Вторая 

мировая война / Под ред А.В. Торкунова, М.М. Наринского. М.: Аспект 

Пресс, 2012. 496 с. . 1 История международных отношений в документах и 

воспоминаниях современников : Хрестоматия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. 

ун-та. Вып. 1: Конец XV в. - 1918 г. / [Сост. С.В. Лобачев, А.Ю. Павлов]. 

2003. 359 с.; Вып. 2: 1919-1939 гг. / [сост. Н. С. Ниязов, А. А. Малыгина]. 

2008. 319, 

3) Іваницька О. П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки): Навч. 

посіб. / О. П. Іваницька. К.: Видавничий Дім «Слово», 2011.632 с. 

4) Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.): 

Навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І.Плазова. Львів: Вид-во 

Львів. політехніки, 2013. 139 с. 
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5) Історія сучасного світу : соціально-політична історія. XV- початку XXІ 

століть : навч. посіб. / [Ю. А. Горбань, Б. І. Білик, М. М. Карабанов [та ін.] ; 

за ред. Ю. А. Горбаня. 4-те вид., переробл. і допов. К. : Знання,. 2012. 438 с. 

6) Каменський А. Вступ до міжнародних відносин / А. Каменський. Львів: 

Світ, 1995. 144 с. 

7) Кучменко Е. М. Історія міжнародних відносин першої половини ХХ ст. : у 2 

ч. / Е. М. Кучменко. К. : ІПК ДСЗУ, 2007. Ч. 1. 369 с.; Ч. 2. 386 с. 18. 

Коппель О. Міжнародні відносини ХХ століття / О. Коппель, О. Пархомчук. 

К.: Школяр, 1999. 255 с. 

8) Коппель О. А. Міжнародні системи. Світова політика / О. А. Коппель., О. С. 

Пархомчук. К.: ФАДА ЛТД, 2001. 224 с. 

9) Кучик О. С. Зовнішня політика України: навчальний посібник / О. С. Кучик, 

О. А. Заяць. К.: Знання, 2010. 334 с. 

 

Політика курсу 

Відвідування занять є обов’язковим елементом вивчення курсу, який 

передбачає 32 години лекцій, 32 годин семінарських занять та 56 години 

самостійної роботи. Студенти здають завдання передбачені робочою 

програмою дисципліни протягом семестру підчас семінарських занять або 

консультацій, граничний строк подачі завдань на перевірку – останнє заняття. 

Основна вимога при написанні робіт та підготовці до занять – дотримання 

студентами академічної доброчесності. Уразі виявлення плагіату завдання не 

підлягає оцінюванню. В межах проведення семінарських занять студентам 

дозволяється використання електронних пристроїв для ілюстрації своїх 

доповідей. 

Протоколи комунікації  

На першій лекції студенти отримують вичерпну інформацію з курсу, в 

тому числі список завдань зі шкалою оцінювання, допоміжні матеріали до 

вивчення дисципліни. Поза тим студенти мають змогу отримувати інформацію 

про курс з сайту факультету, а також через соціальні медіа та електронну пошту 

звертатися до викладача.  

 

Форми контролю та критерії оцінювання  

Оцінка успішності знань студентів здійснюється у формах поточного контролю 

(виступи на семінарах, усного опитування, підготовці презентацій, (28 балів) та 

конспектів (12 балів), письмовій контрольній роботі (20 балів)) – 60 балів і 

підсумкового письмового екзамену – 40 балів. 
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Інше 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАР КУРСУ 

 

«___________________________________________________________________

________________» 

№ 

тижня 

(дні 

тижня) 

Тема 

Форми 

організації 

навчання 

Кількість 

годин 

Завдання для 

самостійної 

роботи 

_____ семестр ___________________ навчального року 

1 1. _________________________ 

2.  _________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 

   

2     

3     

4     

5     

…..     

21-23 КАНІКУЛИ    

_____ семестр ___________________ навчального року 

24     

25     

     

44-52 КАНІКУЛИ    
 


