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Повна назва: Міжнародні відносини та світова політика (МВСП). 

Статус: нормативна. 

Мета: ознайомлення ознайомити студентів відповідної спеціалізації із основними 

поняттями та ключовими проблемами міжнародних відносин і світової політики від 

закінчення Другої світової війни до наших днів, надати їм знання щодо глобальних 

проблем сучасності й основних шляхів їх подолання; вивчення історії міжнародних 

відносин і ключових проблем світової політики 1945- 2016 рр. Завданнями курсу є 

формування у студентів розуміння поступового перетворення класичних міжнародних 

відносин на більш комплексну світову політику, ознайомити їх з теоретично-

концептуальними засадами світової політики другої половини ХХ – початку ХХІ століття, 

сформувати компетентний підхід до аналізу основних подій міжнародного життя 

зазначеного періоду.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» 

складається з двох структурних модулів та п'яти змістовних модулів: 1) Формування 

біполярної системи міжнародних відносин. Розгортання холодної війни (1945 – початок 

1960-х рр.); 2) Розрядка міжнародної напруженості та стабілізація міжнародної системи 

(початок 1960-х – кінець 1970-х рр.); 3) Завершення епохи біполярності у міжнародних 

відносинах та розпад Ялтинсько-Потсдамської системи (1980-1991 рр.); 4) Особливості 

розвитку регіональних систем міжнародних відносин (1945-1991 рр.); 5) Міжнародні 

відносини в умовах постбіполярності (90 роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Всі змістовні 

модулі є відносно самостійними, але пов'язані однією історичною епохою а також, 

формуванням й функціонуванням двох систем міжнародних відносин: Ялтинсько-

Потсдамської та постбіполярної. Дисципліна розрахована на викладання матеріалу у трьох 

триместрах: сьомому (першому), восьмому (другому), дев'ятому (третьому). 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються 

такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів, зокрема 

презентацій; 

2) семінарські заняття передбачають підготовку теоретичних та практичних питань з 

теорії міжнародних відносин та їх обговорення в аудиторії; 

3) колоквіум – це форма контролю виконаного завдання, а саме ознайомлення з 

першоджерелами  по курсу; проводиться один раз протягом триместру; 

4) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих питань і проблем теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Навчальна дисципліна «Міжнародні відносини і світова політика» забезпечує 

знання про: 
- формування Ялтинсько-Потсдамської системи і біполярності в світі; 

- завершення процесу біполяризації світу і двоблокове протистояння; 

- розрядки міжнародної напруженості в 70-х рр. ХХ ст.; 

- кризи, розпаду і ліквідації колоніальної системи; 

- зміцнення європейської безпеки та співробітництва; 

- проблем контролю над озброєннями і роззброєння; 

- особливостей розвитку регіональних систем міжнародних відносин; 

- кризи політики розрядки і посилення конфронтації між Заходом і Сходом у 80-х рр. 

ХХ ст.; 

- остаточного розв’язання німецького питання і кінця Ялтинсько-Потсдамської 

системи міжнародних відносин; 

- розпаду СРСР і завершення епохи біполярного протистояння; 

- ролі ООН в міжнародних відносинах; 



2 

- перетворення однополярної системи міжнародних відносин в багатополярну; 

- сучасного стану і перспектив розвитку міжнародних відносин. 

Навчальна дисципліна «Міжнародні відносини і світова політика» забезпечує 

вміння: 

- використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу міжнародних 

відносин і зовнішньої політики країн світу у зазначений період; 

- на основі вивченого фактичного матеріалу робити відповідні висновки, порівняння 

та узагальнення, визначати закономірності, характерні для розвитку міжнародних 

відносин; 

- застосовувати набуті знання при відповідях на семінарських заняттях, при 

виконанні відповідних практичних завдань, виконанні курсових, кваліфікаційних та 

дипломних робіт; аналізувати дипломатичні документи; 

- звертатися до історичного досвіду при аналізі сучасних міжнародних подій, 

звернувши особливу увагу на ті з них, які стосуються України; 

- виступати перед аудиторією, вести дискусії з актуальних проблем курсу, доказово, 

на конкретних фактах відстоювати свою позицію. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 330 годин (90 годин лекцій, 73 годин семінарів, 167 годин самостійної роботи 

студента) на три триместри: 7, 8 і 9 / 11 кредитів ECTS. 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться 

у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; колоквіум; усні відповіді на семінарських заняттях залік у восьмому 

триместрі та іспит у сьомому і дев'ятому триместрах. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань (відповідь під час 

проведення колоквіуму), перевірки самостійний робіт, відповіді студентів під час 

семінарських занять. Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародні відносини та 

світова політика» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку 8-му 

триместрі та у вигляді іспиту у 7-му та 9-му триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Критерії оцінювання роботи студентів 

№ Форма контролю Максимальна 

оцінка одиниці 

контролю 

Кількість 

заходів 

Сума балів 

Триместр 7 

1 Відповіді на семінарах 8 5 40 

2 Тестування  15 1 15 

3 Індивідуальне завдання 10 1 10 

4 Загальна кількість балів   60 

5 Іспит   40 

 Всього за триместр   100 

Триместр 8 

1 Відповіді на семінарах 5 5 25 

2 Колоквіум 20 1 20 

3 Тестування  15 1 15 

4 Самостійна робота 5 2 10 

5 Загальна кількість балів   70 

6 Залік   30 

 Всього за триместр   100 

Триместр 9 

1 Відповіді на семінарах 8 5 40 
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2 Тестування  15 1 15 

3 Індивідуальне завдання 10 1 10 

4 Загальна кількість балів   60 

5 Іспит   40 

 Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Хмель Анастасія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць – близько 30. В 2013 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

07.00.02 – «Всесвітня історія». Тема дисертації: «Дипломатичні відносини франкістської 

Іспанії з Європейськими країнами (1939-1975 рр.)». 

Сфера наукових інтересів – історія та зовнішня політика Іспанії в ХХ та на початку 

ХХІ століття, зовнішня політика країн Європи в другій половині ХХ століття, міжнародна 

та європейська безпека у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. 


