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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» буде корисна майбутнім 

фахівцям з міжнародних відносин для набуття знань про об’єкти світової культурної і 

природної спадщини ЮНЕСКО в різних регіонах світу, щоб в майбутньому при виборі 

професії, мати можливість долучитися до діяльності цієї міжнародної урядової організації 

зі збереження, охорони та популяризації культурних та природних об’єктів всесвітнього 

значення. 

«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» – це гуманітарна дисципліна, яка вивчає об’єкти, 

що відносяться до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також діяльність цієї міжнародної 

урядової організації. Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним, а зникнення 

будь-якого з них є безповоротною втратою, непоправним збідненням цієї спадщини та 

всього народу. Кожна країна, на теренах якої розташовані здобутки культурної спадщини, 

повинна зберігати цю частину спадщини людства і забезпечити її передачу наступним 

поколінням. Вивчення культурної спадщини, знання про неї, її захист сприяють 

взаєморозумінню, та зміцненню зв’язків між світовими культурами. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Вступ до курсу 

«Всесвітня 

спадщина 

ЮНЕСКО». 

Сутність 

природної та 

культурної 

спадщини та 

основні етапи 

створення 

списку 

всесвітньої 

спадщини 

 

2/4 

Знати предмет і завдання 

курсу. 

Характеризувати основні 

етапи становлення, 

формування та розвитку 

природної та історико-

культурної спадщини. 

Аналізувати сучасні 

тенденції дослідження 

спадщини з точки зору 

збалансованого розвитку. 

Мати структуроване 

уявлення про: класифікацію 

природної та історико-

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4437


ЮНЕСКО культурної спадщини та 

об’єкти матеріальної та 

нематеріальної спадщини. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Тема 2 

Міжнародне 

співробітництво 

в сфері охорони, 

збереження, 

відновлення та 

використання 

природної та 

історико-

культурної 

спадщини 

2/4 Знати основні міжнародні 

документи, що регулюють 

діяльність по збереженню 

всесвітньої спадщини. 

Характеризувати основні 

завдання та напрямки роботи 

міжнародних організацій 

щодо збереження об’єктів 

всесвітньої спадщини. 

Аналізувати особливості 

системи управління і 

охорони об’єктів природної 

та історико-культурної 

спадщини. 

Мати структуроване 

уявлення про: міжнародні 

організації, що беруть участь 

в діяльності щодо 

збереження всесвітньої 

спадщини. ЮНЕСКО і її 

роль в міжнародно-правове 

оформлення міжнародного 

співробітництва в галузі 

культури. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 3 

Об’єкти 

Всесвітньої 

спадщини 

України 

2/4 Знати загальну 

характеристику об’єктів 

Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО в Україні. 

Характеризувати об’єкти 

попереднього списку 

Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО в Україні. 

Аналізувати особливості 

системи управління і 

охорони об’єктів природної 

та історико-культурної 

спадщини в Україні. 

Мати структуроване 

уявлення про: основні етапи 

участі України в складі 

ЮНЕСКО. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 1 

  тести Модульний 

контроль в 



elearn: від 0 

до 30 балів 

Модуль 2 

Тема 1 

Культурна 

спадщина 

первісної епохи і 

стародавніх 

держав 

2/4 Знати пам’ятники первісної 

культури, включені до 

Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

Характеризувати особливості 

та види мистецтва 

Стародавнього Єгипту. 

Аналізувати витоки, види і 

жанри мистецтва 

Стародавнього Риму. 

Мати структуроване 

уявлення про: пам’ятники 

давньогрецької культури, 

включені до Списку 

всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 2 

Культурна 

спадщина епохи 

європейського 

Середньовіччя і 

Відродження 

2/4 Знати періоди в культурі 

епохи європейського 

Середньовіччя. 

Характеризувати пам’ятки 

культури середньовіччя, 

включені до Списку 

всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

Аналізувати періоди в 

культурі епохи італійського 

Відродження. 

Мати структуроване 

уявлення про: пам’ятки 

культури епохи 

Відродження, включені до 

Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 3 

Культурна 

спадщина 

Західної Європи 

в епоху Нового 

часу 

2/4 Знати різноманіття художніх 

стилів в мистецтві Нового 

часу. 

Характеризувати пам’ятники 

архітектури стилю бароко, 

включені до Списку 

всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

Аналізувати особливості 

культури XIX ст. 

Мати структуроване 

уявлення про: художні 

напрямки, представлені в 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



Західній Європі XIX ст. та 

основні риси романтизму в 

архітектурі та 

містобудуванні. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Тема 4 

Культурна 

спадщина 

Новітнього часу. 

Світова 

культурна 

спадщина XXI 

ст. 

1/2 Знати особливості 

формування Списку 

всесвітньої спадщини в ХХ 

ст. 

Характеризувати 

архітектурні школи і 

напрямки в першій половині 

XX ст. 

Аналізувати нові проблеми і 

нові перспективи розвитку 

всесвітньої спадщини в 

умовах глобалізації. 

Мати пам’ятники 

архітектури другої половини 

XX ст., що увійшли до 

Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

Використовувати 

документальні джерела та 

літературу. 

Обговоре

ння 

питань на 

семінарсь

кому 

занятті 

Виконанн

я 

самостійн

ої роботи 

в elearn 

Семінарське 

заняття: від 0 

до 10 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 2 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Всього за 1 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). З початком сесії виконання і 

розміщення завдань припиняється. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Всі додаткові 

роботи (самостійна робота) повинні виконуватися відповідно до 

визначених вимог та мати коректні текстові посилання на 

використану літературу, а також мають бути результатом 

індивідуальної науково-дослідної роботи з високим (не менше 

70 %) відсотком унікальності. 

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 

 

 


