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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати системне бачення історії міжнародних відносин між 

двома світовими війнами, показати основні проблеми у стосунках між провідними державами 

світу. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати:  

1.1. головні етапи розвитку міжнародних відносин у ХІХ – на початку ХХ століття; 

1.2. зовнішньополітичні пріоритети великих держав напередодні Першої світової 

війни; 

1.3. хронологію подій пов’язаних з кризою та занепадом Віденської системи 

міжнародних відносин; 

1.4. вплив внутрішнього становища великих держав на їх зовнішню політику у 

період Першої світової війни. 

1.5. провідних державних діячів, політиків, дипломатів часів Віденської системи 

міжнародних відносин. 

2. Вміти: 

2.1. охарактеризувати міжнародне становище наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століття; 

2.2.  визначати причини та наслідки утворення у Європі ворогуючих військово-

політичних блоків; 

2.3. порівнювати суспільно-політичне становище провідних країн світу під час 

Першої світової війни. 

3. Володіти елементарними навичками аналізу історичних джерел, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, розуміти базові поняття теорії міжнародних 

відносин («міжнародні відносини», «зовнішня політика», «міжнародна політика»). 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Розглядаються основні поняття та класифікація систем міжнародних відносин. 

Охарактеризовано етапи та особливості становлення Версальсько-Вашингтонської системи. 

Розглядаються особливості еволюції Версальсько-Вашингтонської системи; аналізується 

поведінка основних країн-гравців на міжнародній арені та висвітлюються ключові події 

міжнародного життя у міжвоєнний період. Розкрито значення економічних та соціальних 

причин розпаду  Версальсько-Вашингтонської системи; характеризуються головні причини, 

що привели до Другої світової війни; цілі, завдання та дипломатичні стратегії її учасників; 

розглядається роль міжнародної співпраці у досягненні перемоги антигітлерівської  коаліції 

на країнами Осі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування  цілісної системи знань про міжнародні відносини 

1918 – 1945 років. У результаті вивчення дисципліни студент повинен засвоїти елементи 

дослідницької роботи,  вміти аналізувати міжнародні угоди, сформувати навички компаративного 

аналізу міжнародних процесів, працювати з науковою літературою та комплексом джерел з 

історії міжнародних відносин 1918 – 1945 рр.  



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання (РН) 

1.1 Знати зміст найважливіших 

категорій та визначень з історії  

міжнародних відносин 1918 – 

1945 рр. 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування 

20% 

1.2 Знати особливості становлення та 

етапи еволюції Версальсько-

Вашингтонської системи 

міжнародних відносин, її основні 

характеристики 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест)  

10% 

1.3 Знати зовнішньополітичну 

стратегію великих держав та баланс 

сил, як основу системи міжнародних 

відносин   міжвоєнного періоду 

лекція, самостійна 

робота 

реферат 1 

 

10% 

1.4 Знати основні міжнародні проблеми 

1918 – 1945 рр. та шляхи і 

особливості їх вирішення 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

10% 

1.5 Знати зміст та обставини укладання 

основних міждержавних угод 

періоду Другої світової війни (1939 – 

1945 рр.) 

лекція, самостійна 

робота 

реферат 2 

 

10% 

2.1 Вміти визначати сутність та 

особливості міжнародних відносин 

міжвоєнного  періоду 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна  

робота  

20% 

2.2  Вміти робити порівняльний аналіз 

явищ і подій міждержавних відносин 

1918 – 1945 рр. 

лекція, самостійна 

робота 

підсумкова 

контрольна  

робота  

20% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.2 2.3 

        

Уточнюються        

        

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.2 — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4 — 10 балів/ 6 балів. 

3. Бліц-опитування з тем ЗМ1 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

4. Бліц-опитування з тем ЗМ2 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

5. Реферат (ЗМ1): РН1.3 -  10 балів/ 6 балів. 

6. Реферат (ЗМ2): РН1.5 -  10 балів/ 6 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 2.1, 2.2 – 40 балів / 24 бали. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

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 (у формі тестування);  

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку рефератів та участь у бліц-

опитуванні);  

- бали, отримані за підсумкову контрольну  роботу (за письмові розгорнуті 

відповіді). 

(Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, тематику рефератів, 

питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний комплекс з 

даної дисципліни). 

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

та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння 

знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять 

теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 –11. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 

(контрольна робота, бліц-опитування, реферати) та підсумкового оцінювання (підсумкова 

контрольна робота (залік)).  

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

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

Змістовий модуль 1 

Версальсько-Вашингтонська 

система міжнародних відносин: 

становлення, характер, період 

стабілізації 

Змістовий модуль 2 

Міжнародні відносини після 

Великої економічної кризи та під 

час Другої світової війни 

(1933–1945 рр.) 

 

Підсумкова 

контрольн

а робота / 

Залік 

30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

(максимум) 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

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

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, оцінювання  

рефератів, модульних контрольних робіт. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування (загалом 4 за семестр) щодо 

понять та визначень, які студент має засвоїти в процесі опанування програмного матеріалу 

курсу. Правильна відповідь на одне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування – 5. 

Реферати студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (до 15 жовтня) і 

Реферат 2 (до 1 грудня). Критерії  оцінки реферату:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми       7-8 балів; 

 тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 балів; 

 реферат переважно компілятивного рівня     3-4 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-2 бали. 

Теми рефератів з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на 

першому занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада.   

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (кінець жовтня) і 

Контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

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. 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні 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 окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 



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

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (модульні контрольні роботи, 

бліц-опитування, реферати).   

Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, які 

набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для 

одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з пропущених 

лекцій для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до складання заліку. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) - 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

ПМК / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 

Частина 1. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин: становлення, 

характер, період стабілізації 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Підсумки першої світової війни і становлення 

багатополярної структури світу. Паризька мирна 

конференція (18 січня 1919 р. – 21 січня 1920 р.). 

Мирні договори з Німеччиною, Австрією, Болгарією, 

Туреччиною. 

 

 

2 

 

 

4 

2 

Тема 2.  Міжнародні відносини на Далекому Сході. 

Вашингтонська конференція (1921 – 1922 рр.). 

  

- 
  

 

4 

3 
Тема 3. Зміст та характер Версальсько-

Вашингтонської системи міжнародних відносин. 
2 4 

4 
Тема 4. Розстановка сил на світовій арені і розвиток 

міжнародних відносин в 1924 – 1929 рр.  
- 4 

5 
Тема 5.  Відносини між країнами під час Великої 

економічної кризи (1929 – 1933 рр.) 
1 4 

6 Реферат за змістом тем ЗМ1  4 

7 Контрольна робота 1 (тест) 1 - 

Частина 2. Міжнародні відносини після Великої економічної кризи та під час Другої 

світової війни (1933–1945 рр.) 

9 
Тема 6. Міжнародні відносини на Далекому Сході в 

30-ті рр. ХХ ст. Криза Вашингтонської системи.  
- 5 

10 
Тема 7. Виникнення полум’я військової небезпеки в 

Європі після економічної кризи.  
2 4 

11 

Тема 8. Крах Версальської системи (1938 – 1939 рр.). 

Міжнародні відносини напередодні війни. Пакт 

Молотова – Ріббентропа  

2 4 

12 
Тема 9. Початок Другої світової війни. Міжнародно-

політична ситуація у 1939 – 1941 рр. 
2 4 

13 
Тема 10. Відносини всередині антигітлерівської 

коаліції та між країнами «Вісі». 
1 4 

14 

Тема 11. Міжнародні відносини у Західній півкулі на 

Далекому та Близькому Сході. Завершальний етап 

Другої світової війни. Потсдамська конференція. 

1 5 

15 Реферат за змістом тем ЗМ2 - 4 

14 Контрольна робота 2 (тест) 1 - 

16 
Підсумкова  контрольна робота 

1 - 

17 ВСЬОГО 18 54 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Самостійна робота – 54  год. 
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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. 
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848 с. 
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8. Системная история международных отношений. События и документы. 1918 – 
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Богатуров. - М.: Моск. рабочий, 2000. - 243 с. 
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516 с. 
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