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1.

Опис дисципліни

Найменування показників
Обов'язкова / вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні/ семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова
2
4
120
1
36
18
66
8
4
4
Залік

2. Мета та завдання дисципліни
Мета - надання знань, про сутність основних понять, концепцій та наукових
шкіл, які характеризують розвиток міжнародних відносин у світі, ознайомлення
студентів з широко застосованими методами аналізу міжнародних процесів і
еволюції сучасних міжнародних відносин.
Завдання - вивчення сутності міжнародних відносин та їх середовища; аналіз
особливостей розвитку міжнародних відносин з давніх часів до сьогодення;
визначення основних суб’єктів міжнародних відносин; дослідження основ
міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; аналіз форм
міжнародних політичних відносин; вивчення сучасних особливостей міжнародної
економічної політики.

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього
л
3

1

Кількість годин
У тому числi
п/с
лаб
4
5

срс
6

2
Модуль 1
Змістовий модуль 1: Історія становлення міжнародних відносин з давніх часів до початку ХХ ст.
Тема 1. Предмет та завдання курсу
12
4
2
6
«Історія міжнародних відносин»
Тема 2. Міжнародні відносини у давні
часи. Зародження сучасної системи
22
6
4
12
міжнародних відносин (середина XVII ст.
- початок XIX ст.). Священний Союз
Тема
3.
Міжнародні
відносини
20
6
2
12
наприкінці XIX – початку ХХ ст.
Разом за змістовим модулем 1
54
16
8
30
Змістовий модуль 2:
Розвиток міжнародних відносин в ХХ- початку ХХІ ст.
Тема 4. Особливості міжнародних
22
8
2
відносин періоду Першої та Другої
світових війн
Тема 5. Особливості міжнародних
22
6
4
відносин у другій половині ХХ ст.
Тема 6. Особливості міжнародних
22
6
4
відносин на початку ХХІ ст.
Разом за змістовим модулем 2
66
20
10
Усього годин

120

36

12
12
12
36

18

66

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Вид та тема заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Предмет та завдання курсу «Історія міжнародних відносин»
Семінар – запитань і відповідей
Міжнародні відносини у давні часи. Зародження сучасної системи
міжнародних відносин (середина XVII ст. - початок XIX ст.).
Священний Союз
Семінар – дискусія
Міжнародні відносини наприкінці XIX – початку ХХ ст.
Семінар - запитань і відповідей
Особливості міжнародних відносин періоду Першої та Другої
світових війн
Семінар – розгорнута бесіда
Особливості міжнародних відносин у другій половині ХХ ст.
Семінар – дискусія
Особливості міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

Години
2
4
2
2
4
4

5. Індивідуальні завдання
1
2
3
4

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
Добір картографічного матеріалу щодо розвитку міжнародних відносин у світі
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах і конференціях

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Історія становлення міжнародних відносин з давніх часів до початку ХХ ст.
Семінар –
розгорнута бесіда
Предмет та
завдання курсу
«Історія
міжнародних
відносин»

6

Семінар –
запитань і
відповідей
Міжнародні
відносини у давні
часи. Зародження
сучасної системи
міжнародних
відносин
(середина XVII ст.
- початок XIX ст.).
Священний Союз

12

Семінар – дискусія
Міжнародні
відносини
наприкінці XIX –
початку ХХ ст.

12

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: предмет, мета та
завдання курсу; періоди становлення міжнародних
Тестування, фронтальне
відносин; зв'язок дисципліни з іншими науками;
та індивідуальне
дипломатія як основний предмет історії міжнародних
опитування,
відносин.
заслуховування та
Джерела [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13].
обговорення доповідей
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: особливості
міжнародних відносин у давні часи та епоху
середньовіччя; поняття колоніальна система, етапи її
Тестування,
формування; колоніальна експансія великих держав;
фронтальне та
революційні війни Франції, зміна ідеологічного вектору
індивідуальне
зовнішньої політики Франції; вплив Великої
опитування,
французької революції на розвиток міжнародних
понятійний диктант
відносин країн Європи.
Джерела [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: загострення
Тестування,
протиріч Європейських держав; колоніальні війни;
проведення дискусії,
формування нових засад міжнародної політики на
заслуховування та
початку XX ст.; Перша світова війна.
обговорювання
Джерела [1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13].
повідомлень
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

Змістовий модуль 2. Розвиток міжнародних відносин в ХХ- початку ХХІ ст.

Семінар запитань і
відповідей
Особливості
міжнародних
відносин періоду
Першої та Другої
світових війн

12

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: основні проблеми
міжнародних відносин після Першої світової війни;
декрет про мир і мирна програма Вільсона (14 пунктів);
російське питання на Паризькій мирній конференції;
Тестування, фронтальне
Вашингтонська конференція та її рішення
та індивідуальне
зміст і мета політики колективної безпеки в Європі у
опитування,
1933-1935 рр.; становлення блоку агресорів; початок
заслуховування та
Другої світової війни; передумови та початок створення
обговорювання
антигітлерівської коаліції; Потсдамська система
доповідей
міжнародних відносин; геополітичні наслідки Другої
світової війни.
Джерела [1, 2, 3, 4, 14, 15, 16].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: міжнародні

Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Семінар розгорнута бесіда
Особливості
міжнародних
відносин у другій
половині ХХ ст.

12

Семінар – дискусія
Особливості
міжнародних
відносин на
початку ХХІ ст.

12

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

відносини в повоєнний період. Початок ”холодної
Тестування, фронтальне
війни”; тимчасова розрядка міжнародної напруженості
та індивідуальне
трансформація країн НАТО наприкінці 80-х – 90-х рр.
опитування,
ХХ ст.; розширення НАТО на схід; західноєвропейська
заслуховування та
інтеграція; підписання Маастрихтського договору;
обговорювання
утворення ЄС; розпад СРСР. Створення СНД.
доповідей
Джерела [1, 2, 3, 4, 14, 15, 16].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
літератури для обговорення питань: основні напрямки
проведення дискусії,
зовнішньої політики України; Амстердамський договір;
заслуховування та
міжурядова конференція ЄС 1996-1997 рр.
обговорювання
Джерела [1, 2, 3, 4, 14, 15, 16].
повідомлень
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.

7. Результати навчання
1

7

Засвоєння основних понять, суті та ролі історії міжнародних відносин в суспільному житті
Мислити креативно, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки
продукованих ідей
Застосовувати набуті знання на практиці, розуміти предметну область їх використання,
бути готовим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій
Уміння аналізувати факти, дати, особливості міждержавних відносин та ін.
Здатність ефективно спілкуватися з колегами, представляти інформацію у зручний та
зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію
рідною мовою чи іноземною
Здатність аналізувати та зіставляти особливості міжнародних відносин по країнам та
періодам історії
Орієнтуватися в особливостях двосторронніх відносин країн

8

Розумітися на особливостях функціонування міжнародних організацій

2
3
4
5
6

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік

10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються протягом семестру -100
балів.
Вид роботи/бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Модуль - 1
Змістовий модуль - 1
Тема 1

4

5

9

Тема 2

4

5

9

Тема 3
Разом за
змістовий
модуль 1

4

5

15

24

12

15

15

42

Змістовий модуль - 2
Тема 4

4

5

9

Тема 5

5

5

10

Тема 6
Разом за
змістовий
модуль 2

4

5

15

15

39

13

15

15

15

58

25

30

15

30

100

Усього

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
(модулю).
Оцінка
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

A
B
C
D
E
FX
F

5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1
2
3
4

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література, нормативні документи
12. Рекомендована література

Основна
1
2

3
4
5
6

7

Семенов А.А. Міжнародні відносини : Методичні рекомендації з вивчення
дисципліни / А.А. Семенов, А.С. Маловичко. - ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с.
Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право [Текст] : навч.
посіб. / М. З. Мальський [та ін.] ; за ред. М. З. Мальського, Ю.М. Мороза ;
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. - К. : Знання , 2010. - 464
с.
Історія міжнародних відносин 1789-1918 рр. [Текст] : навч. посіб. / Чорномор.
держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, .Ч. 2 /
[уклад. і авт. вступ. ст. П. М. Тригуб]. - 2010. - 382 с.
Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939) [Текст] : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Колесник, В. М. Павленко ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 287 с.
Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки) [Текст] : навч.
посіб. / О. П. Іваницька. - К. : Слово, 2011. - 628 с.
Турчин Я.Б. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до
початку ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т.І.
Плазова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2013. - 139 с.
Магда Є.В. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939
- 1945 роки) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Магда, В.
М. Павленко, Н. І. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. ; Ніжин :
Лисенко М. М. , 2010. - 315 с.

Допоміжна

1
2

4

5

6

Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підручник / Гольцов А. Г.
- К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.
Священко З.В. Історія міжнародних відносин (ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] :
Навч. посіб. / З.В. Священко. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 336 с.
Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність [Текст] :
зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, 18 жовт.
2013 р. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Ф-т політ. наук, Каф.
міжнар. відносин та зовніш. політики ; [за ред. О.П. Тригуба]. - Миколаїв : [б.
в.], 2013. - 389 с.
Набока О.В. Історія міжнародних відносин епохи середньовіччя: зовнішня
політика держав Азії та Африки [Текст] : курс лекцій для студ. спец.
"Країнознавство" вищ. навч. закл. / О. В. Набока ; Держ. закл. "Луган. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011.
- 151 с.
Брусиловська О.І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е - сер.
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