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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Вибіркова дисципліна «Культурно-релігійний чинник в міжнародних відносинах» є 

професійно-орієнтованою дисципліною освітньої програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» і має за мету аналіз духовно-релігійного, культурно-

цивілізаційного та етнопсихологічного чинників з погляду їхнього впливу на зовнішню 

політику тієї чи іншої країни (чи групи країн) та міжнародні й міждержавні відносини в 

регіональному і глобальному вимірах. Серед завдань курсу: засвоєння здобувачами вищої 

освіти базових знань про культурний та релігійний фактор у міжнародних відносинах; 

сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти адекватних уявлень про сучасні релігійні 

системи; форми та методи регулювання різноманітних суспільних міжнародних відносин; 

розкрити зміст розвитку інтеграційних процесів як рушійної сили основних тенденцій 

сучасної глобалізації; визначити шляхи формування державно-політичного курсу України в 

контексті розвитку культурного та релігійного фактору у міжнародних відносинах сучасних 

інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Навчальний курс містить 120 годин (4 кредити). Дисципліна поділена на два модулі. 

Перший – Культурний чинник у міжнародних відносинах. Другий модуль – Релігійний 

чинник у міжнародних відносинах. Ефективному вивченню навчального курсу сприяють не 

лише аудиторні заняття, а й значною мірою самостійна робота студентів. Необхідна постійна 

систематична робота з різноманітними джерелами інформації: енциклопедіями, довідниками, 

статистичними довідниками, науковими монографіями та статтями, науково-популярною 

літературою тощо. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Культурний чинник у міжнародних відносинах 

Тема1. Культурно-

цивілізаційний вимір 

сучасних 

міжнародних 
відносин 

1/1 знати основні 

теоретичні 

аспекти курсу; 

оволодіти 

понятійно-

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

20 



категоріальним 

апаратом курсу  

Тема 2. Етнічна 

картина світу і 

міжкультурна 

комунікація 

2/2 розуміти 

різноманіття 

етносів світу і 

шляхи їх 

культурної 

співпраці 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

20 

Тема 3. Культурна 

дипломатія як 

інструмент 

зовнішньої політики 

сучасних держав 

2/2 орієнтуватися в 

особливостях 

культурної 

дипломатії 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

30 

Тема 4. Культурна 

глобалізація на 

сучасному етапі: 

ключові тенденції 

2/2 вміти 

висловлювати 

власні судження 

та погляд 

стосовно тих чи 

інших актуальних 

питань у контексті 

міжнародних 

відносин країн  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

 

30 

Модуль 2. Релігійний чинник у міжнародних відносинах 

Тема 5. Моделі 

державно-церковної 

взаємодії: принципи 

типологізації, 

міжнародно-правові та 

міжнародно-політичні 

аспекти 

2/2 формувати вміння 

використовувати 

інформацію курсу 

у майбутній 

фаховій роботі 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

25 

Тема 6. Теоретичні 

підходи до вивчення 

релігійного чинника в 

міжнародних 

відносинах і світовій 

політиці. 

2/2 орієнтуватися у 

базових питаннях 

змісту курсу  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

25 

Тема 7. Поняття 

релігійного конфлікту 

та його роль у 

міжнародних 

відносинах 

2/2 формувати вміння 

використовувати 

інформацію курсу 

у майбутній 

фаховій роботі 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

25 

Тема 8. Перспективи 

глобального 

релігійного діалогу. 

2/2 формувати вміння 

використовувати 

інформацію курсу 

у майбутній 

фаховій роботі 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

25 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи 

повинні бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них 

висуваються. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


