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Вступ 

1. Мета дисципліни – формування у студентів системного уявлення про історію 

Другої світової війни, висвітлити перебіг міжнародних відносин у ворогуючих колекціях 

проаналізувати міжнародну політичну ситуацію в Європі, на Далекому та Близькому Сході, 

у Західній півкулі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

1. Знати основні події й головних дійових осіб в історії Другої світової війни. 

2. Вміти визначити міжнародно-політичні позиції воюючих держав, завдання, які 

вони ставили перед собою та шляхи їх досягнення за допомогою дипломатії. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики історичного аналізу 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків. 

 

3. Анотація начальної дисципліни 

Ознайомлення з науковими результатами вітчизняної та зарубіжної історіографії 

досліджуваної проблеми і на основі хронологічно вивих та достовірно викладених фактів 

дипломатичної історії формування уявлення про рушійні сили найважливіших подій 

світової політики періоду Другої світової війни. Розкриття обставин формування 

антигітлерівської коаліції. Визначення причин й акторів які сприяли розвитку німецьку 

італійську японських відносин. З'ясування місця и ролі СРСР у системі міжнародних 

відносин. Висвітлення ролі США та Великої Британії у взаємовідносинах країн 

антигітлерівської коаліції. Знання значення уроків другої світової війни. 

4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні цілісної системи знань у 

студентів про історію міжнародних відносин періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.). 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи науково-дослідної 

роботи вміти системного оцінювати головні тенденції, динаміку, події в міжнародних 

відносинах під час війни, всебічно аналізувати угоди, договори, пакти та інші документи, 

набути практичні навички роботи з науковою літературою та джерелами, вміле їх 

застосування у підтвердження чи спростування існуючих концепцій міжнародних відносин 

між воюючими країнами, їх удосконалення. 

Навчальна дисципліна «Міжнародні відносини в період Другої світової війни» має 

світоглядний аспект, сприяє виробленню у майбутніх професійних істориків навичок 

формування професійних оцінок та власних суджень щодо взаємовідносин провідних країн 

світу під час Другої світової війни. 

 

5. Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; 4.автономність та 

вцідповівдальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

порогів 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисциплдіни 
Код Результат навчання 

1.1. Знати термінологічно-

понятійний апарат історії 
Лекція 

Контрольна 

робота 
6% 
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відносин провідних країн 

світу періоду Другої 

світової війни. 

1.2. Знати основні події у 

міжнародних відносинах у 

1939-1945 рр. 

Лекція 
Контрольна 

робота 
7% 

1.3. Знати головних дійових 

осіб у взаємовідносинах 

між державами під час 

Другої світової війни. 

Лекція 
Контрольна 

робота 
7% 

2.1. Вміти охарактеризувати 

(визначити риси, які 

характерні й властиві) у 

міжнародних відносинах у 

певний історичний період. 

Семінар 
Усне 

опитування 
10% 

2.2. Вміти визначити й оцінити 

наслідки окремих подій в 

історії міжнародних 

відносин доби Другої 

світової війни 

Семінар 
Усне 

опитування 
10% 

2.3. Вміти визначити вплив 

провідних країн на світову 

історію 

Семінар 
Усне 

опитування 
10% 

2.4. Вміти провести 

порівняльний аналіз явищ 

та подій з історії 

міжнародних відносин 

часів Другої світової війни 

Самостійна 

робота 
Реферат 5% 

2.5. Вміти з’ясувати стратегію 

і тактику країн 

антигітлерівської коаліції у 

відносинах з Німеччиною 

Самостійна 

робота 
Реферат 5% 

2.6. Вміти встановити 

причинно-наслідковий 

зв’язок в окремих подіях у 

міжнародних відносинах 

певного історичного 

періоду 

Лекція, 

семінар 
Залік 20% 

2.7. Вміти з’ясувати причини, 

умови, простежити хід 

вироблення 

зовнішньополітичних 

курсів окремих країн 

Лекція, 

семінар 
Залік 20% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

результати 

Програмні навчання  

(назва) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 

             

Уточнюються             
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7. Схема формування оцінки. Контроль знань студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, 

отримані з усіх тем двох змістових модулів (бали, отримані під час семінару (під час усних 

опитувань); бали, отримані за самостійну роботу (за виконання тестових завдань), а також 

бали, отримані під час складання підсумкового контролю (заліку) (а саме за письмові 

Розгорнуті відповіді на загальні теоретичні питання). 

7.1. Форми оцінювання студентів 

- семестрове оцінювання 

1. Контрольна робота 1, (тест): РН 1.1, 1.2, 1.3. – 20 балів/8 балів. 

2. Реферат 1: РН 2.4, 2.5 – 10 бали/4 бали. 

3. Робота під час семінарських занять: РН 2.1.-2.3. – 30 балів/8 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента як вміння встановити 

причинно-наслідковий зв'язок в окремих подіях історії міжнародних відносин 

вміння з'ясувати причини, умови, простежити хід в окремих подія в історії 

міжнародних відносин під час Другої світової війни. 

- форма проведення заліку – усна, види завдання – загальні теоретичні завдання, які 

потребують розгорнутих відповідей. 

- мінімальний пороговий рівень залікової оцінки за якої залік вважається складений 

– 24 бали.  

Необхідна умова допуску до заліку: студент не допускається до заліку якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично розрахунковий мінімум). 

Рекомендований мінімум допуску до заліку 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи); бали, отримані за 

самостійну роботу (за підготовку рефератів); бали, отримані під час усних опитування. 

(Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік індивідуальних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний 

комплекс з даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний змістовний модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1(ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(залік). 
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Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

 

Змістовий модуль 1 

Міжнародні відносини на передодні 

та на початку Другої світової війни 

Змістовий модуль 2 

Міжнародні відносини 

1942–1945 рр. 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

(залік) 

32 залікових балів (максимум) 28 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

Семінари Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 

Семінари Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 

12 

(максимум) 

- 

(максимум) 

20 

(максимум) 

18 

(максимум) 

10 

(максимум) 

- 

(максимум) 

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять, 

оцінювання  індивідуальних завдань (реферат, есе), модульних контрольних робіт, 

підсумкової контрольної роботи. 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0 до 

2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання       0,5 балів; 

 логіка викладення        0,5 балів; 

 використання основної і додаткової літератури    0,5 балів; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки    0,5 бала. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі другого Змістового 

модулю, зокрема, перша декада грудня. Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке знання проблеми, відображена власна позиція   5 балів; 

 тема розкрита неповно       4 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     3-2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 проводиться контрольна робота у 

письмовій формі (перша декада грудня). Завдання контрольної роботи містять – 4 питання, 

правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 5 балів. 

Заліковий білет містить два теоретичні питання, відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 20 балів. Критеріями оцінювання відповіді є: 

 Відповідь повна, подане власне бачення проблеми   19-20; 

 Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та  

зроблені ґрунтовні висновки, проте допущені окремі  

незначні помилки при викладі фактичного матеріалу   16-18; 

 Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання  13-15; 

 Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу,  

але допущені окремі помилки      10-12; 

 Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9; 
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 Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 

фактичного матеріалу       4-6; 

 Відповідь має значні помилки, або відсутня    0-3. 

 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до 

балів набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні 

контрольні роботи, реферат). 

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульної контрольної роботи (отримання не менше 11 балів з 20 

можливих). Рекомендований мінімум ждя допуску до заліку – 36 балів (тобто не менше 

60% від загальної кількості балів, які можливо отримати під час семестрового оцінювання). 

Умовою отримання студентом позитивної оцінки є досягнення ним не менше 60% 

від загальної кількості балів, які можливо отримати на заліку (не менше 24 із 40). 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Критично-

розрахунковий 

мінімум 

11 9 40 60 

Рекомендований 

мінімум 
19 17 24 60 

Максимум  31 29 40 100 

 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8.Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських 

занять. 

 

 

№ 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Розділ І. Міжнародні відносини на передодні та на початку Другої світової війни 

1 Вступ. 

Тема1. Міжнародні відносини напередодні Другої 
2 2 4 
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світової війни 

2 Тема 2. Початок Другої світової війни. Міжнародно-

політична ситуація в Європі у 1939-1941 рр. 
2 2 4 

3 Тема 3. Формування антигітлерівської коаліції та 

антинацистське співробітництво у 1941-1942 рр. 
2 2 4 

4 Тема 4. Відносини між країнами «вісі» у 1939-1941 рр. 2 2 4 

5 Контрольна робота  1  

Розділ ІІ. Міжнародні відносини у 1942-1945 рр. 

6 Тема 5. Західні країни та СРСР у 1943-1945 рр. 2 2 4 

7 Тема 6. Німецько-італійсько-японські відносини на 

завершальному етапі Другої світової війни 
2 2 3 

8 Тема 7. Міжнародні відносини на Далекому та 

Близькому Сході в період Другої світової війни 
2 2 4 

9 Тема 8. Потсдамська конференція. Підсумки Другої 

світової війни. 
2 - 3 

10 Реферат - - 2 

 Всього 16 14 30 

 

Загальний обсяг  60 год, в тому числі:  

Лекції – 16 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 30 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Война и политика, 1939 – 1941 / [отв. ред. А. О. Чубарьян, Г. Городецкий]; Ин-т 

всеобщ. истории РАН. — М.: Наука, 2000. — 494 с. 

2. Ермаков В. История международных отношений ХХ века: [учеб. пособие] / Владимир 

Ермаков; Санкт.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2008. – 

511 с. 

3. Половина И. П. Так подготавливалась Вторая мировая война / И. Половина. — К.: НПУ 

им. М.П.Драгоманова, 2005. — 108 с. 

4. Риббентроп И. Тайная дипломатия III рейха / Иоахим фон Риббентроп. — Смоленск: 

Русич; [М.: Мысль], 1999. — 445 с. — (Тайны ХХ века). 

5. Системная история международных отношений: в 2 т. / [отв. ред. А. Богатуров]; 

Научно-образовательный форум по международным отношениям. — М.: Культурная 

революция, 2007. – Т. 1: События 1918 – 1945 годов. — 477 с. 

6. Черчилль У. Вторая мировая война / Уинстон Черчилль; [под ред. О. В. Будницкого]. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 640 с. — (События, изменившие мир). 

7. Якобсен Г.-А. 1939 – 1945. Вторая мировая война: Хроника и документы / Г.-

А. Якобсен; [пер. с нем. Г.Я.Рудого] ; Вторая мировая война / А. Тейлор; [пер. с англ. 

З. П. Вольской]. — М. : Мысль, 1995. — 556 с. – [Вторая мировая война: два взгляда]. 

8. Ялтинська 1945 р. конференція "Великої трійки" і еволюція міжнародних відносин 

// Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; 

Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – К., 2015. – 

№ 2. – С. 22–25. – (Історичні науки) 
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9. Лисенко О. Є. Проблематика Другої світової війни в сучасній вітчизняній історіографії 

/ О. Є. Лисенко // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний 

університет оборони України. – К., 2011. – № 1. – С. 38–45 

10. Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, 

Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський 

славістичний університет. – К., 2011. – № 2 (40). – С. 79–90 

11. Іваницька О. П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки) : навч. посібник [для 

викладачів і студ. іст. спец. вищих пед. закладів освіти] / О.П. Іваницька ; [відп. за вип. 

Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 

627, [5] с. – Бібліогр.: с. 622-628 

 
Додаткова: 

1. Вторая мировая война: Взгляд из Германии: [сб. ст.] / [ред.-сост. М. Чернов] — М.: 

Яуза, 2005. — 415 с. — (Серия "Война и они"). 

2. Молотов В. М. Про міжнародне становище і зовнішню політику СРСР : Доп. Голови 

Ради Нар. Комісарів СРСР Нар. Комісара Закордонних справ на 3 сесії Верховної 

Ради СРСР 31 травня 1939 р. / В’ячеслав Молотов. — К.: Держполітвидав, 1939. — 

15 с. 

3. Смит Д. М. Муссолини / Денис Мэк Смит; [пер.с англ.]. — М.: ИнтерДайджест, 

1995. — 384 с. — (История в лицах). 

4. Соколов Б. В. Вторая мировая война. Факты и версии / Борис Соколов. — М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2006. — 431 с. — (Историческое расследование). 

5. Трубайчук А. Ф. Брудершафт двох диктаторів: ХХ сторіччя. Політика в портретах. 

— К.: Асоц. істориків «Істина», 1993. — 334 с. 

6. Трухановский В. Г. Антони Иден: Страницы английской дипломатии, 30–50-е годы 

/ Владимир Трухановский. — М.: Международные отношения, 1976. — 421 с. 

7. Яковлев Н. Н. Франклин Делано Рузвельт: Человек и политик / Николай Яковлев. 

— 5-е изд. — М.: Рипол Классик, 2003. — 590 с. 

8. Бредіхін А. В. Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої 

світової війни / А. В. Бредіхін, Т. С. Клиніна // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т 

проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з 

громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – 

Донецьк, 2011. – № 4. – С. 23–28 

9. Губський C. Друга світова війна в дослідженнях українських науковців / C. Губський 

// Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – К., 2015. – 

№ 2 (55). – С. 183–186 

10. Каліщук О. М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки 

Другої світової війни: порівняльний аспект / О. М. Каліщук // Український 

історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 

Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – К., 2015. – № 5 (524), вересень -

 жовтень. – С. 149–163 

11. Кудряченко А. І. Ялтинська конференція держав "великої трійки" 1945 р. і вихід 

України на міжнародну арену / А. І. Кудряченко // Проблеми всесвітньої історії : 

науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: 

Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – К., 2016. – № 2. – C. 97–121 

12. Куренков Г. А. Вопросы секретности на международных конференциях Второй 

мировой войны / Г. А. Куренков // Вопросы истории : ежемесячный журнал 

/ "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – М., 2013. – № 2. – С. 73–83 

13. Нікітенко К. Хто насправді розпочав Другу світову війну, або "Сворачивай шарманку" 

- уроки сталінської дипломатії / К. Нікітенко // Дзеркало тижня : інформаційно-

аналітичний тижневик. – К., 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 15 
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14. Носов М. Г. США - Япония: между началом Второй мировой войны и Перл-Харбором 

/ М. Г. Носов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный 

научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и 

Канады. – М., 2015. – № 2 (542). – С. 79–96 

15. Писенко О. Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні 

тенденції та перспективи / О. Є. Писенко // Український історичний журнал : 

науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. 

досліджень ім. І.Ф. Кураса. – К., 2011. – № 4 (499). – С. 165–194 

16. Рамазанов Ш. Пакт Молотова - Ріббентропа, його роль у розв"язанні Другої світової 

війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський 

журнал / Київський славістичний університет. – К., 2011. – № 5 (43). – С. 18–26 

17. Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання 

/ Ю. Шаповал // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – К., 2013. – 

27 квітня - 17 травня (№ . – С. 1, 18 

18. Бакшеев Е. А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е.А. Бакшеев ; 

[под ред. О.Е. Костомарова]. – Изд. 2-е, доп. – К. : [Довіра], 2010. – 79 с. – Библиогр.: 

с. 76 

19. Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах : навч. посіб. / С.М. 

Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. – Л. : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 

513, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 501-513 

20. Магда Є.В., Павленко В.М., Шевченко Н.І. Історія міжнародних відносин під час 

Другої світової війни (1939-1945 роки): [навч. посібник] / Євген Магда, Валерій 

Павленко, Наталія Шевченко. – Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 

315 с. 

 

10. Додаткові ресурси : 

 

1. Плани семінарських занять з дисципліни «Теорія та історія націй і націоналізмів» 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://for.history.univ.kiev.ua 

2. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Теорія та історія націй і націоналізмів» 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://for.history.univ.kiev.ua 


