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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має 

володіти знаннями та навичками з навчальних 
курсів: 

Дисципліна «Історія міжнародних відносин» вивчається в першому семестрі 1 курсу.  

Онлайн курси, які можуть бути корисними для 
попереднього вивчення та в процесі набуття 
компетентностей за неформальною освітою 

 

Мета курсу: вивчити основні тенденції та проблеми історії й еволюції міжнародних відносин від давнини до 1945 р., особливості формування міжнародних 
відносин як системи, що має свої власні закони, завдання, еволюцію; виробити навички аналізу закономірностей та особливостей розвитку 
історії міжнародних відносин; навчити здобувачів працювати з дипломатичними, політичними, міжнародно-правовими джерелами  

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

Передбачені стандартом: 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
 

Передбачені стандартом:  

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 
динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій. 
СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у 
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними 

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 
транснаціональні відносини.  

Передбачені робочою групою: 

СК15. Здатність оцінювати особливості та традиції політичної поведінки країн світу в 
контексті об’єктивних потреб і можливостей розвитку міжнародних стосунків. 

Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН) 

      Результати навчання, передбачені стандартом:  

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 
РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення 
та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 
РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.  



РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні 
події та процеси. 
 Передбачені робочою групою: 

РН 23. Розуміти події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії  та конфлікту в 
міжнародних системах. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

Розділ 1. Вступ. Історія міжнародних відносин від Давнини до середини XVII ст.  

Розділ 2. Вестфальська, Віденська та Версальсько-Вашингтонська системи міжнародних відносин 

Тема 1. Історія міжнародних відносин як об’єкт 

вивчення 

 

Лекція 1  
 Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

Семінар 1 5 
 Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 2. Держави стародавнього Сходу у міжнародних 
відносинах Лекція 2  

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

 Тема 3. Міждержавні відносини  в античному світі 
Семінар 2 5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 4. Міжнародні відносини й дипломатія у добу  
раннього Середньовіччя 

Лекція 3  
 Лекція-візуалізація (Power Point). бесіда, розповідь, пояснення 

 Тема 5. Міжнародні відносини та зовнішня політика  
держав середньовічній Європи у ХІ-ХV ст.  Лекція 4  

 Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

 Семінар 3 5 
 Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 6. Міждержавні відносини на Середньовічному 
Сході у ХІ-ХV ст. 

Семінар 4 5 
 Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та   
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 7. Міжнародні відносини у Ранній Новий час 

(кінець XV – перша половина XVII ст) 
Лекція 5  Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення  

Семінар 5 5 
Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 8. Вестфальська система міжнародних відносин 

(друга половина XVІІ – XVIIІ ст.) 
Семінар 6 5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 

презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

 Тема 9. Міжнародні відносини під час Великої 
Французької революції та Наполеонівських воєн 

Семінар 7 
5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

Тема 10. Віденська система міжнародних відносин Лекція 6  Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, пояснення  

Тема 11. Міжнародні відносини напередодні Першої 
світової війни 

Лекція 7 
 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

Семінар 8 
5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 

презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   



Тема 12. Перша світова війна як головний фактор 
світової політики 1914-1918 рр. 

Семінар 9 
5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

Тема 13. Міжнародні відносини у 1918-1929 рр. 
Створення Версальсько-Вашингтонської системи. 

Лекція 8 
 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

Тема 14. Міжнародні відносини у 1929-1939 рр. Крах 
Версальсько-Вашингтонської системи. 

Лекція 9 
 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

Тема 15. Міжнародні відносини в період Другої світової 
війни 
(1939–1945 рр.) 

Лекція 10 
 

Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда, розповідь, 

пояснення 

Семінар 10 
5 

Робота з джерелами та науковою літературою. Підготовка та 
презентація доповідей. Участь в обговоренні та дискусії   

Виконання контрольної роботи  

10 

Контрольна робота у формі тестів виконується протягом однієї 
академічної години. Студент одержує 1 бал за кожну вірну 
відповідь. Максимальна кількість балів, що отримує студент після 
її виконання – 10.   

Підсумковий контроль знань   

40 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час 
проведення екзамену. Загальна кількість балів за успішне 
виконання екзаменаційних завдань – 40. Час виконання – до 80 
хвилин. Екзаменаційний білет має тестову форму. Білет містить 
20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну 
відповідь 

Додаткові бали в рамках неформальної освіти   Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, 
проєктна робота тощо. 

 

 
 
 
 
 

 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс)  –  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні журнали для поглибленого вивчення 
дисципліни 
1) Актуальні проблеми міжнародних відносин 
2) Актуальні проблеми політики 
3)  Вісник Київського національного національного 

університету імені Т. Шевченка. Серія: 
Міжнародні відносини 

4) Вісник Львівського національного національного 
університету. Серія: Міжнародні відносини 

5) Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Караізна. Серія «Міжнародні 
відносини, економіка, країнознавство, туризм»; 
Серія «Історія» 

6) Зовнішні справи  
7) Стратегічна панорама 

1. Беловолов Ю. Г. История дипломатии : учебное пособие / Ю. Г. Беловолов. Донецк : ДонНУ, 
2008. 231 с. 

2. 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.  

3. Домановский А. Н. Всемирная история. Крестовые походы / А. Н. Домановский.  Харьков: КСД, 
2019. 400 с. 

4. Іваницька О. П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки): Навч. посіб. / О. П. Іваницька. 
К.: Видавничий Дім «Слово», 2011.632 с. 

5. 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. 

6. Історія міжнародних відносин (1914—2015): навч. посіб. для студентів ВНЗ, викл. / Я. Б. Турчин, 
Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай ; Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 140 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.  



8. Пронь С.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1914-1991 роки: Навч. посіб / С. В. 

Пронь. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. 140 с. 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. Перескладання заліку відбувається за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 
 Самостійна робота включає в себе: підготовку індивідуального проєкту . 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації. 
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. У разі виявлення факту плагіату у виконаних роботах здобувач отримує за завдання 0 балів. 
 Передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Для зарахування теми або частини теми здобувач надає відповідний сертифікат, 

де зазначені результати навчання та обсяг курсу (модуля) у годинах (кредитах ЄКТС). Передбачається зарахування результатів навчання у разі, якщо здобувач вищої освіти 
прослухав аналогічний курс (або його частину) у будь-якому університеті України або Європи, був учасником міжнародних проєктів Жан-Моне модуль, К1, у межах якого 
вивчалась така ж дисципліна (його частина), або слухачем такого ж дистанційного курсу на платформі «Prometheus», Coursera та інших, і при цьому має підтвердження – 
сертифікат про результати навчання (оцінку). 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система оцінювання, бали 

Усний виступ, презентація, 
дискусія, відповіді на 
питання 
 

Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить аналіз і систематизацію, 
зроблені аргументовані висновки; відповідь обов’язково супроводжується презентацією; 
студент активно працює протягом усього семінарського заняття, демонструє глибоке 
оволодіння лекційним матеріалом, а також знання спеціальної літератури, здатний висловити 
власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння 

самостійно та аргументовано викладати матеріал, впевнено відповідає на додаткові 
запитання. 

5 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 
усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст питань; відповідь 
супроводжується презентацією; у процесі підготовки доповіді студентом було використано 

основну літературу,  відповідаючи на запитання студент виявляє знання лекційного матеріалу, 
в процесі викладання деяких позицій не вистачає достатньої глибини та аргументації; студент 
не впевнено відповідає на додаткові запитання, допускаючи, при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки. 

4 

В цілому студент володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та письмових 
відповідей викладає його основний зміст, виявляє знання лекційного матеріалу виявляє 
знання лекційного матеріалу, навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, 
робити висновки; під час підготовки відповіді не була використана рекомендована література; 
у відповіді допущено суттєві неточності та помилки. 
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Бали нараховуються в разі якщо відповідь відтворює основні положення навчального 
матеріалу на рівні запам'ятовування без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів 
суттю питань з даної теми, втім, відсутні глибокий та всебічний аналіз представленого 
матеріалу, а також його обґрунтування та аргументація; студент не проявляє активності на 
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практичних заняттях, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на 
запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу. 

Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань 
теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. 

1 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

0 

Самостійна робота 

Тема 1  Історія міжнародних відносин як об’єкт вивчення 

Проаналізувати дискусійні питання про періодизацію міжнародних відносин у працях 

зарубіжних дослідників 

  5 годин 

Тема 2 Держави стародавнього Сходу у міжнародних відносинах 

Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням східного вектору зовнішньої 
політики Персидської держави 

 5   годин 

Тема 3 Міждержавні відносини  в античному світі 

За допомогою письмових джерел розглянути процес створення та міжнародну діяльність 
симмахій у Стародавній Греції. 

   4 години 

Тема 4  Міжнародні відносини й дипломатія у добу  раннього Середньовіччя 

Проаналізувати зміст «Історії франків» єпископа Грігорія Турського як джерела з історії 
міждержавних відносин V-VІ ст. 

   5 годин 

Тема 5 Міжнародні відносини та зовнішня політика  держав середньовічній Європи у ХІ-ХV ст. 

Розширити лекційний матеріал інформацією про дипломатичні місії , Джованні дель Плано 
Карпіні, Андре де Лонжюмо, Гільома де Рубрука. 

   5 годин 

Тема 6 Міждержавні відносини на Середньовічному Сходу у ХІ-ХV ст. 

Розглянути зміст «Подорожей» лицаря Йоганна Шільтбергера як джерела з історії 

міжнародних відносин на середньовічному Сході. 

   4 години 

Тема 7 Міжнародні відносини у Ранній Новий час (кінець XV – перша половина XVII ст.). 

Розширити лекційний матеріал інформацією про причини Великих Географічних відкриттів 
та колонізації європейцями Нового світу. 

   5 годин 

Тема 8 Вестфальська система міжнародних відносин (друга половина XVІІ – XVIIІ ст.). 

Розглянути вплив ідей Просвітництва та масонських лож на формування 
зовнішньополітичних прагнень європейської буржуазії 

   5 годин 

Тема 9 Міжнародні відносини під час Великої Французької революції та Наполеонівських воєн 

Проаналізувати умови, процес підготовки і підписання Тільзитського миру 

   4 години 

Тема 10  Віденська система міжнародних відносин. 

Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням «Східного питання» 

   4 години 

Тема 11 Міжнародні відносини напередодні Першої світової війни 

Проаналізувати міжнародно-правову базу та механізм співробітництва країн-учасниць 
Антанти 

   5 годин 



Тема 12 Перша світова війна як головний фактор світової політики 1914-1918 рр. 

Проаналізувати наслідки вступу у Першу світову війну держав Латинської Америки 

    5 годин 

Тема 13 Міжнародні відносини у 1918-1929 рр. Створення Версальсько-Вашингтонської системи. 

Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням протиріч провідних  західних 
держав щодо проектів уставу Ліги Націй. 

    5 годин 

Тема 14 Міжнародні відносини у 1929-1939 рр. Крах Версальсько-Вашингтонської системи. 
Проаналізувати дискусійні питання про фактори, що впливали на формування політики 
умиротворення агресорів в політичних колах Великої Британії та Франції 

    5 годин 

Тема 15 Міжнародні відносини в період Другої світової війни 

(1939–1945 рр.) 

Лекційний матеріал доповнити більш детальним вивченням протиріч країн-учасниць 
антигітлерівської коаліції. 

    5 годин 

 Підготовка до написання контрольних робіт    15 годин 

   Разом    86 годин 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


