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Лінк на 

освітній 

контент 

дисципліни 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи дистанційного 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (Moodle)   

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9100  

Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний 

обсяг 

дисципліни: 

кредити 

ЄКТС / 

години 

4  кредити ЄКТС (120 годин) 

Обсяг 

дисципліни 

(години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (60 

год.) 

 

Заочна форма: лекції ( 6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 

год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Плагіат та інші форми нечесної роботи 

неприпустимі.  Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей. Будь-яка ідея, думка чи речення, 

ілюстрація, чи фото, яке Ви запозичуєте, має супроводжуватися 

посиланням на першоджерело (Кодекс академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

URL: https://udpu.edu.ua/documents). 

 

Відвідування занять. Лекційні заняття передбачають ведення письмового 

конспекту. Підготовка практичних занять передбачає усне опрацювання 

теоретичних питань та дискусію за темою. Підготовка завдань до 

самостійних та індивідуальних робіт здійснюється у друкованому вигляді 

(формат Microsoft Word або PowerPoint (де необхідно) за визначеним 

шаблоном та передбачає усне опитування здобувачів протягом 

практичного заняття до теми або на груповій/індивідуальній консультації. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі 

вищої освіти досліджують  теоретичні засади міжнародних відносин та їх 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9100


аналізують, креативно підходять до пошуку джерел та формують   

практичні висновки. У здобувачів вищої освіти формуються навички 

самостійного критичного мислення й аналізу закономірностей розвитку 

світових політичних процесів. 

Що будемо 

вивчати?  

Предметом вивчення дисципліни є  дослідження концептуальних засад 

формування міжнародних відносин, конфігурації країн та міжнародних 

організацій в умовах процесів глобалізації та регіоналізації; на розуміння 

специфіки українського фактору в сучасному геополітичному просторі.  

 

Чому це 

треба 

вивчати?  

Мета вивчення дисципліни полягає в набутті здобувачем вищої освіти вмінь до 

креативного та критичного мислення, яке сприяє самостійному аналізу 

міжнародних відносин та тенденцій розвитку науки; прикладного аналізу та 

діагностики міжнародних процесів;  професійного орієнтування в теоретичних 

підходах та концепціях щодо розв’язання сучасного комплексу глобальних 

проблем. аналізу відкритих джерел інформації з оформленням аналітичних 

документів із заданої проблематики. 

Яких 

результатів 

можна 

досягнути?  

Очікувані результати навчання. У результаті засвоєння курсу «Основи теорії 

міжнародних відносин» студенти повинні: 

знати:  

-місце дисципліни в системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців;  

- сучасні теорії міжнародних відносин; проблеми, категорії і поняття дисципліни 

«Основи теорії міжнародних відносин»;  

- основних учасників міжнародних відносин; цілі та засоби учасників 

міжнародних відносин;  

- природу конфліктів і основні напрямки співпраці у міжнародних відносинах;  

- про міжнародний порядок у світовій політиці; про процеси глобалізації та 

глобальні проблеми як фактор посилення взаємодій на міжнародній арені; 

уміти: 

- характеризувати поняття і категорії теорії міжнародних відносин; 

- виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин;  

- систематизувати основні напрямки дослідження міжнародних відносин;  

-визначати фактори впливу учасників міжнародного життя; виділяти типи і 

структурні елементи міжнародних відносин;  

- виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних відносин;  

- оцінювати роль держави та недержавних акторів у міжнародних відносинах; 

визначати історичні типи міжнародного порядку. 

Програмні результати навчання (ПРН): 1. Застосовувати засоби 

соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з 

юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення 

Як можна 

використат

и набуті 

знання та 

уміння? 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

наступних компетенцій:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 



верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

Фахові  компетентності (ФК): 
ФК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком держави;  

ФК 2. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

роботи та соціального забезпечення; 

ФК 5. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

 Розвивати базові вміння soft skills: саморозвиток, критичне мислення, 

креативність в широкому сенсі, гнучкість розуму, творчі здібності, взаємодія з 

людьми, емоційний інтелект,  формування власної думки та прийняття рішень, 

клієнтоорієнтованість. 

Зміст 

дисципліни 

Змістовий модуль 1. Передумови формування, становлення міжнародних 

відносин та сучасний стан. 

Тема 1. Поняття теорії міжнародних відносин. Історичний розвиток міжнародних 

систем. 

Тема 2. Становлення та сучасний стан теорії міжнародних відносин. 

Тема 3. Міжнародний (світовий) порядок. 

Змістовий модуль 2. Теорії міжнародних відносин 

Тема 4. Основні напрямки історичного розвитку теорії міжнародних відносин 

Тема 5. Загальне поняття суб’єктів міжнародних відносин. 

Тема 6. Держава як суб’єкт міжнародних відносин. 

Тема 7. Недержавні суб’єкти міжнародних відносин. 

Тема 8. Зміст і форми міжнародних процесів. 

Тема 9. Юридичне регулювання міжнародних відносин.  

Тема 10. Моральні виміри міжнародних відносин. 

 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання передбачених планом завдань до всіх практичних занять; 

підготовка та виконання ІНДЗ; самостійне опрацювання та конспектування 

основних законодавчих та нормативно-правових документів; підготовка 

повідомлень та доповідей до кожної теми практичного заняття. 

 

Міждисцип

лінарні 

зв’язки 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з «Правове 

регулювання соціального забезпечення», «Система соціального захисту в 

Україні»; «Правові основи соціальної роботи», «Історія державності та 

культури України», «Міжнароднії гарантії прав людини». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні дисциплін «Соціологія конфлікту», «Правове регулювання 

соціального забезпечення» та інших навчальних дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти. 

 

Інформацій

не 

забезпеченн

я 

(з 

репозитарію

,  фонду 

1. Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. Міжнародні економічні 

відносини : навчальний посібник : рек. МОН молодьспоту України для студ. 

ВНЗ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 255 c. 

2. Оборський Г. О., Чістякова І. М., Воробйова Г. В., Озернюк Г., В., Кривдіна І. 

Б., Гайтан В. В., Чернов Т. О. Міжнародні відносини : навч. посіб. для студ. 

гуманітарних спец. закладів вищ. освіти : до 100-річчя Одеського нац. політех. 



 

Розробник                                                                        Матрос О.О.

  

 

бібліотеки У

ДПУ та ін.) 

ун-ту / МОН України, Одеський нац. політех. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 177 

с. 

3. Троян С. Міжнародні відносини після 1991 року: концептуальні підходи // 

Історія в рідній школі. 2016. № 2. С. 11-15. 

Інформаційні ресурси: 

1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / веб-сайт. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини / веб-сайт. URL: 

https://library.udpu.org.ua/https://library.udpu.org.ua/ 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних завдань, повідомлень і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ. 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 

  
Поточне оцінювання і самостійна робота Модуль 2 

ІНДЗ 

Тестова 

контрол

ьна  
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Змістовий 
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Підсумкови

й контроль 

залік 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.udpu.org.ua/https:/library.udpu.org.ua/

