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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

В рамках дисципліни «ООН в сучасному світі» здійснюється ознайомлення 

студентів з ключовими напрямками роботи ООН в сучасному світі від моменту його 

формування до сьогоднішнього дня. Головними завданнями дисципліни є 

проаналізувати інституціональну діяльність ООН, базові проблеми, що стоять перед 

ООН на сучасному етапі розвитку, методи їх вирішення. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Історична 

еволюція ООН 

4/4 - розуміти 

становлення та 

розвиток діяльності 

ООН у період 

Холодної війни, 

проблеми 

функціонування 

ООН у 

постбіполярну 

епоху, 

- характеризувати 

сильні та слабкі 

сторони ключових 

підходів до 

реформування ООН. 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 

Тема 2. Статут 

ООН і його 

функції 

4/4 - знати структуру 

статуту ООН і його 

ключові принципи, 

Опрацювання 

літератури 

для 

10 



- аналізувати 

динаміку зростання 

кількості країн-

членів ООН 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

Тема 3. 

Структура 

ООН 

4/4 -характеризувати 

функції ключових 

органів ООН та їх 

підрозділів, зокрема 

Генеральної 

Асамблеї, Ради 

безпеки, ЕКОСОР, 

- знати особливості 

діяльності 

Секретаріату ООН у 

процесі підготовки 

роботи організації 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 

Модуль 2 

Тема 4. 

Соціальний і 

економічний 

розвиток світу 

за сприяння 

ООН. 

4/4 - виявляти роль 

економічних та 

соціальних питань в 

діяльності ООН, 

- розуміти 

пріоритети 

соціально-

економічної 

діяльності ООН 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 

Тема 5. Захист 

прав людини у 

діяльності ООН 

4/4 - виділяти етапи 

становлення 

міжнародних норм 

ООН щодо прав 

людини, 

- виявляти 

особливості 

застосування 

концепції 

«відповідальності за 

захист» у діяльності 

ООН 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 

Тема 6. ООН і 

гуманітарне 

співробітництво 

4/4 - знати ключові 

складові 

нормативно-

правової основи 

міжнародного 

гуманітарного 

співробітництва в 

рамках ООН, 

- аналізувати 

структуру 

ЮНЕСКО, керівні 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 



органи та принципи 

їх роботи 

Тема 7. ООН в 

процесі 

підтримки 

міжнародної 

безпеки 

6/6 - розуміти роль 

ООН у 

врегулюванні 

конфліктів у 

міжнародних 

відносинах, 

- розрізняти типи 

миротворчих 

операцій ООН, 

- порівнювати 

документи 

миротворчих 

операцій ООН 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

10 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс (1 семестр) 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: 

Відповіді на семінарських заняттях мають спиратися на 

власноруч підготовлений конспект. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Унікальність робіт має складати не 

менше 70%. 

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 

 

 


