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1. Загальна інформація 

Назва 

дисципліни 

Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на 

уроках у школі 

Рівень вищої 

освіти  

 

Викладач (-і) Бурачок Лілія Василівна 

Контактний 

телефон 

викладача 

0677155524 

E-mail 

викладача 

lilia.burachok@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 год.) 

Посилання на 

сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory

&id_cat=46 

Консультації  

2. Анотація до курсу 
Роль джерел з історії міжнародних відносин помітно зростає в сучасних умовах, коли однією з 

характерних рис сьогоднішнього світу, тенденцій його розвитку стала гуманізація суспільних 

відносин, зростання інтересу людей на всіх континентах до історії минулого і глобальних проблем 

сьогодення. У вирішенні насущних завдань люди спираються на уроки минулого, шукають 

моральну підтримку в історичному досвіді своїх предків. Саме тому простежується зростання ролі 

історичної науки, усіх її галузей, у тому числі й джерел з історії міжнародних відносин нового і 

новітнього часу на уроках у школі. 

        Джерела історії міжнародних відносин як важливий компонент історичної науки, є складовою 

знань з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках історії у школі.  

3. Мета та цілі курсу  
Мета: запропонований курс покликаний поглибити історичні знання студентів з історії джерел  

міжнародних відносин. і є складовою частиною системно фахової підготовки учителя. Його 

актуальність обумовлюється насамперед складністю і суперечливістю міжнародних відносин 

західних і східних країн. Мета спецкурсу полягає в тому, щоб дати студентам знання з теорії і 

методології джерелознавства, практичні навики роботи з історичними джерелами, інформацію про 

існуючі письмові джерела. Студенти повинні ознайомитись з найвідомішими документами і 

матеріалами з «Історії джерел міжнародних відносин.», вміти їх аналізувати та використовувати в 

навчальному і науковому процесі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– основні концепції сучасного джерелознавства, здійснювати джерелознавчий аналіз 

зібраної інформації, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості D 

3; 

– основні групи джерел з історії міжнародних відносин; 

– основні публікації джерел та їх місцезнаходження;  

– класифікацію історичних джерел; 

– термінологію навчальної дисципліни. 

вміти:  
– застосовувати знання про джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього 

періодів історії під час проведення уроків із предмету «Всесвітня історія» у закладах 

середньої освіти; застосовувати знання про джерела з історії міжнародних відносин нового 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=46
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=46
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і новітнього періодів історії під час проведення уроків із предмету «Історія України» у 

закладах середньої освіти D 17; 

              організовувати комплексний пошук історичних джерел з історії міжнародних відносин 

нового та новітнього часу; здійснювати неупереджений аналіз та інтерпретацію цих джерел D 19. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці 

викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти 

та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. 

Фахові (предметні) компетентності 

Наявність системи знань основних теорій та концепцій сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснення джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної 

інформації (С12). 

Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної і 

професійної підготовки в практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, розробці 

навчально-методичного забезпечення дисциплін (С19). 

Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації методичного характеру (С26). 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

14 

самостійна робота 136 

Ознаки курсу 

Семестр 
Спеціальні

сть 

Курс 

(рік 

навчан

ня) 

Нормативний / 

вибірковий 

5 СОІ 3 Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдан

ня, год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 
Дипломатія Наполеона і 

європейські 

держави 

1. Зовнішня 

політика Наполеона і 

позиція дипломатичних 

кіл європейських країн. 

2. Талейран і дія 

„принципу легітимізму". 

3. Переговори 

імператорів: 

дипломатичні методи 

Наполеона і Олександра 

Семінар 

2 год. 

Джерела 

1. Коленкур А. 

де. Мемуары: Поход 

Наполеона в Россию. - 

М., 2002. 

2. Сборник 

документов по 

истории нового 

времени стран Европы 

и Америки (1640-1870) 

/ Сост. Е.Е. Юровская. 

- М., 1990. 

3. Талейран. 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 



І. 

4. Україна в 

дипломатичній стратегії 

Наполеона. 

5. Дипломатичний 

контекст Віденського 

конгресу. 

Мемуары. - М„ 1959. 

4. Хрестоматия 

по новой истории / 

Под ред. А.А. Губера и 

А.В. Ефимова: В 2 

томах.-М., 1963-1965. 

Література 

1. Борисов Ю.В. 

Шарль Морис 

Талейран. - М„ 2003. 

2. Вандаль А. 

Наполеон и Александр 

I. Франко-русский 

союз во времена 

Первой империи: В 2 

томах. - Ростов-на-

Дону, 1995. 

3. Дебидур А. 

Дипломатическая 

история Европы. - 

Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Дегоев В.В. 

Внешняя политика 

России и 

международные 

системы: 1700- 1918/ 

Учеб, пособие. - М„ 

2004. 

5. Додолев М.А. 

Венский конгресс в 

истории ХІХ-ХХ в. - 

М., 2000. 

6. Дюпюи Р.З., 

Дюпюи Г. Всемирная 

история войн. - М„ 

1997. - Кн. 2. 

7. Захарчук О. 

Східна дипломатія 

Наполеона Бонапарта і 

Україна // Україна 

дипломатична. - Вип. 

VI. - К., 2005. - С. 352-

381. 

8. Людвиг Эмиль. 

Наполеон. Биография. 

- М., 1998. 

9. Манфред А.З. 

Наполеон Бонапарт. - 

М., 1980. 

10. Ю.Манько А. 

Выдающиеся 

дипломаты России 

XVI-XIX веков. М., 

2005. 

11. 11.Монархи, 

министры, дипломаты 

ХІХ-начала XX века / 



Под ред. К.Б. 

Виноградова. - СПб.. 

2002. 

Віденська система. 

«Священний союз» 

у європейській політиці 

1. Нова політична 

карта Європи та 

колоніальних володінь. 

«Сто днів» Наполеона. 

2. Утворення 

«Священного союзу». 

Ахенський 

дипломатичний конгрес. 

3. Революції в 

Іспанії, Португалії та 

Італії і реакція на них 

європейських урядів. 

4. Конгрес у Вероні 

і французька інтервенція 

в Іспанії. 

5. Війна за 

незалежність іспанських 

колоній в Америці та 

позиції європейських 

держав. Криза 

Священного союзу. 

Семінар 

2 год. 

Література 

1. Дебидур А. 

Дипломатическая 

история Европы XIX 

века. Ростов-на- Дону, 

1995. Т. 1-2. 

2. Елманова Н.С., 

Протопопов А.С, 

Козьменко В.М. 

История 

международных 

отношений и внешней 

политики России. 

1648-2000. М„ 2001. 

3. История 

дипломатии / Под ред. 

В.П. Потемкина. М., 

1941-1945. Т. 1-2. 

4. История 

дипломатии /Под ред. 

В.М. Хвостова. М., 

1959-1975.Т. 1-5. 

5. Системная 

история 

международных 

отношений / Под ред. 

А.Д. Богатурова. М., 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 

Об'єднання Німеччини і 

модернізація 

розстановки сил в 

Європі. 

1. Курс прусськОго 

канцлера О. фон Бісмарка 

на об'єднання Німеччини 

під егідою Пруссії. 

Шлезвіг-гольштейнськая 

проблема. 

2. Австро-пруська 

війна 

3. Франко-прусська 

війна. Франкфуртський 

мир. 

4. Зміна балансу сил 

на континенті. Союз 

трьох імператорів 

(Австро- Венгрії, 

Німеччині і Росії) - 

гарант нового статус-кво. 

Семінар 

2 год. 

Література 

1. История 

дипломатии / Под ред. 

В.П. Потемкина. М., 

1941-1945. Т. 1-2. 

2. История 

дипломатии /Под ред. 

В.М. Хвостова. М., 

1959-1975.Т. 1-5. 

3. Системная 

история 

международных 

отношений / Под ред. 

А.Д. Богатурова. 

М.,2002. 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 

Зовнішня політика 

США в другій половині 

XIX ст. 

1. Політика в період 

Громадянської війни і 

Реконструкції. 

Семінар 

2 год. 

1. Дебидур А. 

Дипломатическая 

история Европы XIX 

века. Ростов-на- Дону, 

1995. Т. 1-2. 

2. Елманова Н.С., 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 



2. Справа 

«Алабами». 

3. Поява 

міжнародного арбітражу. 

4. Доктрина Річарда 

Олні (1895). 

5. Розвиток Т. 

Рузвельтом доктрини 

Монро. 

6. Перші 

Панамериканські 

Конгреси. 

7. Венесуельські 

кризи. 

Протопопов А.С, 

Козьменко В.М. 

История 

международных 

отношений и внешней 

политики России. 

1648-2000. М„ 2001. 

3. История 

дипломатии / Под ред. 

В.П. Потемкина. М., 

1941-1945. Т. 1-2. 

4. История 

дипломатии /Под ред. 

В.М. Хвостова. М., 

1959-1975.Т. 1-5. 

5. Системная 

история 

международных 

отношений / Под ред. 

А.Д. Богатурова. 

М.2002. 

Дипломатія провідних 

держав і міжнародні 

відносини напередодні й 

під час Першої світової 

війни. 

1. Співвідношення 

сил в Європі наприкінці 

першого десятиріччя XX 

ст„ плани провідних 

держав напередодні 

Першої світової війни. 

2. Причини, 

характер і цілі Великої 

війни. 

3. Боротьба країн 

Антанти і німецького 

блоку за союзників після 

початку війни. 

4. Еволюція позиції 

США і Росії щодо війни. 

5. Перемога 

Антанти, підписання 

умов перемир’я 

Семінар 

2 год. 

Література: 

1. Виноградов 

К.Б. Дэвид Ллойд 

Джордж. - М., 1970. 

2. Гобсбаум Ерік. 

Вік екстремізму. 

Коротка історія XX 

віку. 1914-1991. - К., 

2001. 

3. Говард М. 

Війна в європейській 

історії: Пер. з англ. 

А.В. Яковини. - К„ 

2000. 

4. Готлиб В.В. 

Тайная дипломатия во 

время Первой мировой 

войны. - М„ 1960. 

5. Гренвилл Дж. 

История XX века. 

Люди. События. 

Факты : Пер. с англ. О. 

Суворов. - М., 1999. 

6. Документы 

международных 

отношений и внешней 

политики СССР (1917-

1945) / Сост. И.А. 

Ахтамзян. - М.: 

МГИМО МИД РФ, 

1996. 

7. История 

дипломатии : В 5-й тт. 

- Т. 3, 4. - М„ 1965, 

1975. 

8. Коппель О.А., 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 



Пархомчук О.С. 

Міжнародні відносини 

XX століття : 

Навчальний посібник. 

- К., 1999. 

9. Мир между 

войнами. Избранные 

документы по истории 

международных 

отношений 10-40-х гг. 

- М., 1996. 

10. Мировое 

политическое 

развитие: век XX. - М., 

1995. 

11. Первая 

мировая война 1914-

1918. - М„ 1968. 

12. Первая 

мировая война: 

дискуссионные 

проблемы истории. - 

М., 1994. 

13. Прицкер Д.П. 

Жорж Клемансо. - М., 

1983. 

14. Фісанов В.П. 

Програне суперництво 

(США та Австро-

Угорщина в 

Центральній Європі в 

роки Першої світової 

війни). - Чернівці, 

1999. 

15. Цветков Г.М. 

Міжнародні відносини 

й зовнішня політика в 

1917- 1945 рр.-К., 

1997. 

Початок Другої світової 

війни і зовнішня політика 

великих держав 

1. Політичний зміст 

“дивної війни"’ на Заході, 

політика США, Франції 

та Великої Британії. 

2. Радянсько-

фінська війна і політика 

СРСР щодо країн 

Прибалтики. 

3. Напад Німеччини 

на СРСР, прискорення 

процесу створення 

антигітлерівської 

коаліції. 

4. Вступ США у 

війну. 

Семінар 

2 год. 

1. Коппель О.А., 

Пархомчук О.С. 

Міжнародні відносини 

XX століття : 

Навчальний посібник, 

- К.: Школяр, 1999. 

2. Мир между 

войнами. Избранные 

документы по истории 

международных 

отношений 10-40-х гг. 

- М., 1996. 

3. Трубайчук 

А.Ф. Друга світова. - 

К., 2004. 

4. Цветков Г.М. 

Міжнародні відносини 

й зовнішня політика в 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 



1917- 1945 рр. - К.: 

Либідь, 1997. 

5. Ширер У. 

Взлет и падение 

Третьего рейха : В 2-х 

тт. - М., 1991. 

Розпад колоніальної 

системи. Рух 

неприєднання у світовій 

політиці 

1. Криза 

колоніалізму і різні 

шляхи деколонізації 

після Другої світової 

війни. 

2. Роль ООН в 

деколонізації. 

3. Рух неприєднання 

як новий фактор 

міжнародних відносин. 

4. Боротьба 

наддержав за сфери 

впливу в,,третьому світі”. 

Семінар 

2 год. 

1. Борьба СССР в 

ООН за мир, 

безопасность и 

сотрудничество. 1945- 

1985 / Гл. ред. А.А. 

Громыко. - М., 1986. 

2. Гаджиев К.С. 

Введение в 

геополитику. - М., 

1998. 

3. Движение 

неприсоединения в 

документах и 

материалах. - М., 1975. 

4. Дипломатия 

развивающихся 

государств. - М., 1976. 

5. Дюрозель Ж.-

Б. Історія дипломатії 

від 1919 року до 

наших днів. - К., 1995. 

6. Лундестад Г. 

Восток, Запад, Север, 

Юг. 1945-1996. - М., 

2002. 

7.

 Международны

е отношения после 

второй мировой войны 

/ Глав. ред. Н.Н. 

Иноземцев : В 3-х т. - 

М„ 1962-1965. 

8. Міжнародні 

відносини та зовнішня 

політика (1945-70-ті 

роки) / В.А. Манжола, 

М.М. Білоусов, Л.Ф. 

Гайдуков та ін. - К., 

1999. 

6 год 1-5 Впродовж 

семінару 

Тема: Предмет, структура 

і завдання 

джерелознавства. 

 

1.Визначення предмету 

джерелознавства. 

2.Завдання історичного 

джерелознавства. 

3.Структура 

джерелознавства. 

4.Зв'язок 

джерелознавства з 

Лекція 2 

год. 

 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Архівознавство. 

Підручник. (Керівн. 

автор. кол. Я.С. 

Калакура). – К., 1998. 

3. Довгопол В.М., 

Литвиненко М.А., Лях 

Р.Д. Джерелознавство 

історії Української 

6 год  Впродовж 

лекції 



іншими галузями знання. РСР. Навчальний 

посібник. – К.: Вища 

школа, 1986.  

4. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

Тема: Класифікація 

історичних джерел. 

 1.Наукова класифікація 

джерел як теоретико-

методологічна 

процедура.  

2.Поняття 

класифікаційної схеми. 

Лекція  2 

год. 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Класифікація 

історичних джерел. 

3.Типологічна 

класифікація історичних 

джерел. 4.Видова 

класифікація історичних 

джерел. 

Лекція 

2 год. 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Загальна 

класифікація джерел з 

історії міжнародних 

відносин нового і 

новітнього часу. 

1. Поняття історичні 

джерела. Типи джерел. 

2. Класифікація 

письмових джерел. 

Лекція 

2 год. 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Законодавчі акти 

як джерело з іст. М.В. 

Лекція 

2 год. 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

6 год  Впродовж 

лекції 



1. Види 

законодавчих актів та їх 

значення як історичного 

джерела. 

2. Основні 

публікації законодавчих 

актів. 

3. Джерелознавчий 

аналіз законодавчих 

актів. 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

Тема: Особливості 

наукового використання 

дипломатичних 

документів. 

1. Загальний зміст і 

завдання 

джерелознавчого аналізу 

документів. 

2 Джерелознавчий 

аналіз і прийоми роботи з 

дипломатичними 

документами. 

Лекція 

2 год. 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Парламентські 

документи як дж. з іст. 

МВ 

1. Організація і 

функціонування 

парламентів. Види 

парламентських 

документів 

2. Основні 

публікації 

парламентських 

документів та 

особливості їх 

джерелознавчого аналізу. 

Лекція 

2 год 

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Джерелознавство 

історії України: 

Довідник. – К., 1998. 

5. Історичне 

джерелознавство: 

Підручник / Я. 

Калакура, І. 

Войцехівська, С. 

Павленко. – К.: 

Либідь, 2002. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Мемуарні джерела. 

1. Мемуарні джерела, їх 

жанри та різновиди. 

Особливості та значення 

їх як історичного 

джерела. 

2. Найважливіші 

публікації мемуарних 

джерел. Особливості їх 

джерелознавчого аналізу. 

Лекція 

2 год 

1.Чечулин Н. 

Мемуары, их значение 

и место в ряду ист. 

источников - СПб,  

2.Черноморский М.Н. 

Мемуары как ист. 

Источник. - М., 1959. 

Курносо А.А. Методы 

исследования 

мемуаров, автореф. 

дис. -М., 1965 

3.Грин Ц.И. 

Мемуарная лит-ра по 

истории междунар. 

Отношений начала XX 

в.в. как ист. источник, 

автореф. Дис. — Л., 

6 год  Впродовж 

лекції 



1953 

Тема: Преса як джерело з 

іст. MB. 

1. Походження, осн. 

види преси та її знач, як 

історичного джерела 

2. Жанри публікацій 

у періодиці 

3. Методика вик. 

преси в історичному 

дослідженні. 

4.Бібліографічний  

показувані та інша 

інформація про пресу. 

Лекція 

2 год 

1.Русская периодич. 

Печать 1702-1898» - 

М., 1959; 

2.Позин « Краткий 

справочник 

иностранной печати» 

М., 1946 - 400 

газ.журнал. - з 2 пол. 

19 ст. аж до сер XX ст. 

3.«Иностранная 

печать. Краткий 

справочник» - М., 1964 

4.«Газетный мир. 

Краткая справочная 

книга» - М., 1971 

5.«Зарубежная печать: 

кап. И развив. Страны: 

Учебное пособие. - М., 

1973 

6.Щодо аспекту історії 

МВ - 

- Кашлев Ю.Б. 

Массвая информация и 

международные 

отношения. - М., 1981 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Преса як джерело з 

іст. MB 

1. Методика вик. 

преси в історичному 

дослідженні. 

2.Бібліографічний  

показувані та інша 

інформація про пресу. 

Лекція 

2 год 

1.Стаття - Кан А.С. 

Газета как источник по 

истории 

международных 

отношений // в зб. 

«Источниковедение. 

Теоретические и 

методические 

проблемы» - М., 1969 

З історії преси - 

2.Федченко П.М. 

Преса та її 

попередники - К., 1969 

Про методику 

викладання - 

Архомельская И.Д. К 

вопросу изучения 

периодич. печати 

методом контент - 

анализ // Методы 

колич. анализа пакетов 

нарративных 

источников: Сб. ст. - 

М., 1983 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Епістолярна 

спадщина як історична 

історична  спадщина 

 

1. Епістолярні 

джерела, їх  особливості 

та значення. 

Лекція 

№ 2 

1.Стаття - Кан А.С. 

Газета как источник по 

истории 

международных 

отношений // в зб. 

«Источниковедение. 

Теоретические и 

6 год  Впродовж 

лекції 



2. Методика 

використання 

епістолярних джерел в 

історичній документації 

методические 

проблемы» - М., 1969 

З історії преси - 

2.Федченко П.М. 

Преса та її 

попередники - К., 1969 

Про методику 

викладання - 

Архомельская И.Д. К 

вопросу изучения 

периодич. печати 

методом контент - 

анализ // Методы 

колич. анализа пакетов 

нарративных 

источников: Сб. ст. - 

М., 1983 

Тема: Дипломатичні 

документи 

1. Поняття 

дипломатії. Організація 

дипломатичної служби у 

новітній час. 

2. Дипломатична 

документація: 

походження, значення і 

склад. 

3. Зберігання і 

публікації 

дипломатичних 

документів 

Лекція 

№ 2 

1.Дипломатія сучасної 

України. – К., 1997. 

2.Дипломатический 

словарь. В з т. – М., 

1985-86. 

3.Заллет Р. 

Дипломатическая 

служба – М., 1956. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Дипломатичні 

документи 

1. Зберігання і 

публікації 

дипломатичних 

документів 

Лекція 

№ 2 

1.Кавалев Я. Азбука 

дипломатии – М. 1993. 

2.Гуменюк Б.Т. 

Основи дипломатичної 

та консульської 

служби. – К. 1998. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Аналітична 

критика історичних 

джерел.  

1.Поняття 

джерелознавчої критики, 

її структура і завдання.  

2. Основні завдання 

аналітичної критики. 

Лекція 

№ 2  

1. Антонович В.Б. 

Курс лекцій з 

джерелознавства.  –  

К., 1995. 

2. Довгопол В.М., 

Литвиненко М.А., Лях 

Р.Д. Джерелознавство 

історії Української 

РСР. Навчальний 

посібник. – К.: Вища 

школа, 1986. 

6 год  Впродовж 

лекції 

Тема: Аналітична 

критика історичних 

джерел.  

1.Синтетична критика 

джерел.  

2.Методика 

використання масових 

джерел. 

Лекція 

№ 2 

1.Ковальський М.П. 

Актуальні проблеми 

джерелознавства 

історії України XVI – 

XVII ст. // Український 

археографічний 

щорічник. – Вип. І. – 

К.: Наукова думка, 

1992. 

6 год  Впродовж 

лекції 



2.Макарчук С. 

Писемні джерела з 

історії України: Курс 

лекцій. – Львів: Світ, 

1999. 

Самостійна робота                                                                   136 год. 

1. Поняття історичного джерела. Типи джерел.   (3 год.) 

2. Класифікація джерел з історії міжнародних відносин. (3) 

3. Поняття дипломатії. Орієнтація дипломатичної служби у 

новий і новітній час. (3) 

4. Дипломатична документація: походження, склад, значення. (3) 

5. Зберігання і публікації дипломатичних документів. (3) 

6. Зміст і завдання джерелознавчого аналізу документів. (3)  

7. Джерелознавчий аналіз і прийоми роботи з дипломатичними 

документами. (3) 

8. Види законодавчих актів та їх значення як історичного 

джерела. (3) 

9. Основні публікації законодавчих актів. Джерелознавчий аналіз 

законодавчих актів. (3) 

10. Організація і функціонування парламентів. Види 

парламентських документів. (3) 

11. Основні публікації парламентських документів та особливості 

їх джерелознавчого аналізу. (3) 

12. Походження та основні види преси. Преса як джерело історії 

міжнародних відносин. (3) 

13. Методика використання преси в історичному дослідженні. (3) 

14. Мемуарні джерела, їх жанри та різновиди. Значення мемуарів 

як джерела з історії міжнародних відносин. (3) 

15. Найважливіші публікації мемуарних джерел. Особливості їх 

джерелознавчого аналізу. (3) 

16. Епістолярні джерела, їх особливості і значення. (3) 

17. Методика використання епістолярних джерел в історичному 

дослідженні. (3) 

18. Київська Русь на міжнародній арені. (3) 

19. Дипломатичний спадок середньовічної Італії. Італійські міста-

держави. (3) 

20. Підйом національно-визвольного руху на Балканах. (3) 

21. Зовнішня політика США в другій половині ХІХ ст. (3) 

22. Входження Української козацької держави до дипломатичного 

простору. (3) 

23. Дипломатія Наполеона і європейські держави. (3) 

24. Міжнародні відносини у ранній період Нового часу. (3) 

25. Віденська система. «Священний союз» у європейській 

політиці. (3) 

26. Поняття історичного джерела. Типи джерел. (3) 

27. Класифікація джерел з історії міжнародних відносин. (3) 

28. Поняття дипломатії. Орієнтація дипломатичної служби у 

новий і новітній час. (3) 

29. Дипломатична документація: походження, склад, значення. (3) 

30. Зберігання і публікації дипломатичних документів. (3) 

31. Зміст і завдання джерелознавства, його аналізу документів. 

Джерелознавчий аналіз і прийоми роботи з дипломатичними 

документами. (3) 

32. Джерелознавчий аналіз і прийоми роботи з дипломатичними 

документами. (3) 

33. Види законодавчих актів та їх значення як історичного 

джерела. (3) 



34. Основні публікації законодавчих актів. Джерелознавчий аналіз 

законодавчих актів. (3) 

35. Організація і функціонування парламентів. Види 

парламентських документів. (3) 

36. Основні публікації парламентських документів та особливості 

їх джерелознавчого аналізу. 

37. Проходження та основні види преси. Преса як джерело історії 

міжнародних відносин. (3) 

38. Методика використання преси в історичному дослідженні. 

Бібліографічні показувані та інша інформація про пресу; її 

пошук  використ. (3) 

39. Мемуарні джерела, їх жанри та різновиди. Значення мемуарів 

як джерела з історії міжнародних відносин. (3) 

40. Найважливіші публікації мемуарних джерел. Особливості їх 

джерелознавчого аналізу. (3) 

41. Епістолярні джерела, х особливості і значення. (3) 

42. Методика використання епістолярних джерел в історичному 

дослідженні. (3) 

Усього 136 год. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

100-бальна 

Контроль знань і умінь студентів здійснюється шляхом обговорення й 

оцінювання виступів і рефератів на семінарських заняттях, проведення 

письмових контрольних робіт за підсумками вивчення матеріалу першого та 

другого змістових модулів, співбесід і перевірки конспектів у ході 

відпрацювання студентами пропущених занять і отриманих негативних 

оцінок. 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка 

ECT

S 

Оцінка за національною шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D задовільн

о  50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовіл

ьно з 

можливіс

тю 

повторног

о 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовіл

ьно з 

обов’язко

вим 

повторни

м 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



вивчення

м 

дисциплін

и 
 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Загальні критерії оцінювання: 

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати 

необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими 

термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;  

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його 

щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює 

загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;  

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але 

викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу 

конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні 

положення та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Семінарські 

заняття 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Форма і термін 

семестрового контролю визначаються навчальним планом. Студент 

вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної 

дисципліни (семестрового екзамену якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені її робочою програмою). 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття і складає підсумковий семестровий бал. 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підхід до навчання студентоцентрований, стиль спілкування та взаємодії – 

демократичний. 

Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча 

співучасть у здобутті знань, готовність до обговорення питань, що 

розглядаються, як результат самостійного опрацювання рекомендованих 

першоджерел і літератури та самостійного пошуку інформації в мережі 

Інтернет. Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так і в кінці, 

коли виділяється час для обговорення, а також на консультаціях, під час яких 

здійснюється й відпрацювання пропущених занять і невиконаних видів робіт.  

Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про 

запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та 

науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким 

визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 

Для оперативної комунікації та обміну інформацією створюємо власну групу в 

месенджері Viber або в одній із соціальних мереж (за вибором студентів). 

Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання 

університету. 

7. Політика курсу 
Підхід до навчання студентоцентрований, стиль спілкування та взаємодії – демократичний. 

Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча співучасть у здобутті 

знань, готовність до обговорення питань, що розглядаються, як результат самостійного 

опрацювання рекомендованих першоджерел і літератури та самостійного пошуку інформації в 

мережі Інтернет. Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так і в кінці, коли 



виділяється час для обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й 

відпрацювання пропущених занять і невиконаних видів робіт.  

Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших 

видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким 

визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 

Для оперативної комунікації та обміну інформацією створюємо власну групу в месенджері Viber 

або в одній із соціальних мереж (за вибором студентів). 

Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету 
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