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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Міжнародне культурне співробітництво в другій 

половині ХХ – на поч. ХХІ ст.» є складовою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 

0203 Гуманітарні науки  

               

з напряму підготовки  6.020302 Історія, спеціальності -  8.02030201 Історія  

Дана дисципліна за вибором 

      

 за спеціальністю (спеціалізацією) Західна Європа та США в новий та новітній 

час 

Викладається у І семестрі ІІ курсу ОС «Магістр» в обсязі – 60 год. ( 2 кредити 

ECTS) зокрема: лекції – 24 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна 

робота – 20 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 

контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – формування у студентів системних знань про 

співробітництво країн світу в сфері культури після Другої світової війни, роль і 

місце Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) в міжнародному житті. 

 

Завдання – формування умінь студентів аналізувати джерельну базу та 

літературу з курсу; вироблення навиків самостійно визначати головні проблеми 

міжнародного культурного життя. 

 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: - історію становлення та розвитку ЮНЕСКО, головні напрямки 

діяльності цієї організації; 

- вплив політичних, соціальних та економічних факторів на розвиток 

взаємовідносин між країнами в культурній сфері; 

- основні історичні події в сфері культури, які відбулися після Другої 

світової війни (визначні міжнародні конференції, кінофестивалі, конкурси 

тощо). 

вміти: - використовувати набуті знання в науковій та викладацькій роботі; 

- аналізувати головні проблеми розвитку взаємовідносин між країнами в 

сфері культури після Другої світової війни; 

- визначати перспективи співробітництва держав в галузі культури на 

сучасному етапі. 

 

Місце дисципліни Навчальна дисципліна «Міжнародне культурне 

співробітництво в другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.» є складовою циклу 



професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які 

обрали спеціалізацію «всесвітня історія». Водночас вона тісно пов’язана із 

нормативними курсами «Новітня історія країн Західної Європи та Північної 

Америки» (Ч.2, 1945 – сучасність), «Історія міжнародних відносин» (Ч.2., 1945 – 

сучасність), «Історія культури». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Міжнародне 

культурне співробітництво в другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.» є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр», які обрали спеціалізацію «всесвітня історія». Водночас вона тісно 

пов’язана із нормативними курсами «Новітня історія країн Західної Європи та 

Північної Америки» (Ч.2, 1945 – сучасність), «Історія міжнародних відносин» 

(Ч.2., 1945 – сучасність), «Історія культури». 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4 а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 11. Обов’язковим для іспиту є набрання студентами 20 балів за поточну 

роботу (семінарські заняття, самостійна робота, модульний контроль 1-2). 

 

Оцінювання за формами контролю: 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний 

контроль і підсумковий контроль (іспит).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний модульний контроль 60 

балів; підсумковий контроль (іспит) – 40 балів). 

 

 

 

 

 
 ЗМ1 ЗМ ХХ 

Min. – _ балів Max. – __ 
бали 

Min. – __ 
бали 

Max. – __ 
балів 

     

Модульний 
контроль  

0 10 0 10 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання іспиту обов’язково необхідно у 

визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених семінарських занять і 

лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання 

іспиту). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 

Змістовий модуль 1.  
Роль ЮНЕСКО в 

міжнародному культурному 

життя після Другої світової 

війни. 

Змістовий модуль 2.  

Основні напрямки міжнародних 

культурних зв’язків після Другої 

світової війни. 

Підсумков

ий 

модульний 

контроль 

(іспит) 

30 балів 

(максимум) 
30 балів 

(максимум) 
 

40 балів 

Семінарсь

кі заняття 

Самостій

на робота 

Модульни

й 

контроль 

Семінарсь

кі заняття 

Самостій

на робота 

Модульни

й 

контроль 

15 5 10 15 5 10 



студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 

жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 10 10 40 60 

Максимум 30 30 40 100 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як 

окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня 

засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів 

здійснюється у вигляді реферату. Самостійна робота студентів оцінюється в 

діапазоні від 0 до 5 балів. 

Критерії оцінювання контрольної роботи:  

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  - 4-5 балів; 

- питання розрите неповно                                                          - 3-4 бали; 

- розкритий лише один аспект                                                    - 1-2 бали;                                                    

- реферат не зарахований                                                            - 0 балів. 

 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає 

модульний контроль (МК). Участь всіх студентів в контрольному заході 

обов'язкова. МК проводиться у письмовій тестовій формі і виконується на 

останній лекції з даного змістового модуля. Максимальна кількість балів, яку 

можна набрати за МК - 10 балів.  

Студент, який з поважної причини пропустив МК, зобов'язаний надати 

відповідний документ, і викладач за погодженням з деканатом призначає нову 

дату проведення МК. 

 

МК здійснюється у письмовій формі у вигляді письмової роботи  і 

оцінюється у діапазоні від 0 до 10 балів. Письмова робота включає в себе 2 

питання теоретичного та проблемного характеру. Відповідь на кожне з питань 

оцінюється у межах 0-5 балів. 

  

Критерії оцінювання модульного контролю: 

 - відповідь обґрунтовано, наявна власна позиція, зроблені логічні 

висновки                                                                                              - 5 балів; 

 - повна стисла відповідь                                                          - 4 бали; 

 - відповідь неповна і з деякими помилками                           - 3 бали; 

 - відповідь немає логічної побудови, наявність значних помилок – 1-2 

бали; 

          - відповідь взагалі відсутня                                                        - 0 балів. 

 

 

 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з курсу «Міжнародне культурне співробітництво в 

другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.» містить 2 питання, кожне з яких 

оцінується від 0 до 20 балів. 



Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване розкриття питання, відображена 

власна позиція – 20 – 15 балів; 

– обґрунтоване розкриття питання з певними фактологічними 

неточностями – 15 – 10 балів; 

– неповне розкриття питання – 10 – 5 балів; 

– відсутність відповіді з питань – 0 балів. 

 

 

Підсумкова оцінка в балах розраховується як сума балів, отриманих 

студентами за змістові модулі та іспит. 

 

Шкала переведення 100-бальної системи в традиційну 4-бальну: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

                

 

Шкала відповідності  

За 100 – бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 

не 

задовільно 

1 – 34    

 

 

 

 

 

 

 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1. 

Роль ЮНЕСКО в міжнародному культурному життя після Другої світової 

війни. 

 

Вступ. Предмет та завдання курсу (2 год.) 

 

Предмет курсу «Міжнародне культурне співробітництво в другій половині 

ХХ – на поч. ХХІ ст.». Мета та основні завдання курсу. Джерельна база та 

історіографія проблеми. Значення Інтернет ресурсів, кіно- та фото архівів у 

вивченні курсу. Місце історії культурних зв’язків між країнами світу в загальній 

історії міжнародних відносин новітнього часу. 

 

Тема 1.  ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури,) як одна з головних інституцій ООН (6 год.) 

Ідея та основні етапи створення Організації Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури. Створення штаб-квартири ЮНЕСКО. Статут та 

основні документи організації. Мета, завдання та напрямки діяльності 

ЮНЕСКО. Структура  Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури. 

 

Тема 2. Діяльність ЮНЕСКО в сфері культури (8 год.) 

Збереження матеріальної (культурної і природної) і нематеріальної 

спадщини людства. Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Головні критерії 

відбору пам’ятків. Номінування та включення об’єктів у Список всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Значення перебування пам’яток під охороною ЮНЕСКО. 

Список шедеврів нематеріальної культурної спадщини. Реституція культурних 

пам’яток після Другої світової війни. 

 Культурне різноманіття. Діалог культур. Збереження мови як носія 

інформації, засобу комунікації і передачі культурних традицій. Охорона, 

популяризація і захист культурної спадщини. 

 

Тема 3. Освіта як один із пріоритетних напрямків роботи ЮНЕСКО (6 

год.) 

 Програма“ОДВ”(“Освіта для всіх”) та Дакарські рамки дій. Інклюзивна 

освіта (право дітей з особливими потребами на якісну освіту). Професійно-

технічна та вища освіта. Лісабонська конвенція. “Асоційовані школи 

ЮНЕСКО”. 

 

Тема 4. Політика ЮНЕСКО в сфері науки (5 год.) 

 Міжнародний проект ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (МАБ). Міжурядова 

океанографічна комісію (МОК). Програма в області керування соціальними 

перетвореннями. Міжнародна гідрологічна програма (МГП). Міжнародна 



програма фундаментальних наук. Взаємозв’язок галузі науки з іншими сферами 

діяльності ЮНЕСКО: освітою, культурою, екологією. Інтелектуальне 

співробітництво. Етика науки. Захист прав людини і демократії. Боротьба з 

расизмом і бідністю. Екологічні проекти ЮНЕСКО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. 

Основні напрямки міжнародних культурних зв’язків після Другої світової 

війни 

 

Тема 5. Співробітництво країн в сфері кінематографу (8 год.) 

Вплив Другої світової війни на розвиток кінематографу. Головні 

міжнародні кінофестивалі: Канський, Венеціанський та Берлінський 

кінофестивалі. Голівуд як вияв окремішності США. 

 

Тема 6. Спорт як об’єднуючий фактор в міжнародному культурному 

житті (4 год.) 

Олімпійські ігри в період протистояння двох наддержав. Олімпіада як 

спосіб консолідації міжнародного суспільства. Пропаганда здорового способу 

життя. Боротьба з допінгом. Роль спорту в сучасному світі. 

 

 

Тема 7. Музичне,  театральне і танцювальне мистецтво у формуванні 

єдиного культурного простору (6 год.) 

Гастролі європейський, радянських, американських музикантів. 

Міжнародні музичні фестивалі та конкурси. Відомі співаки та їх внесок у 

міжнародне співробітництво. Вплив американської музики на формування 

світогляду європейського та радянського суспільств. . Гастролі театрів та їх 

вплив на встановлення культурних зв’язків між державами. Роль визнаних 

авторів в налагодженні культурних відносин. Міжнародні танцювальні 

конкурси. 

 

 

Тема 8. Роль живопису і архітектури в розвитку міждержавних 

культурних зв’язків (4 год.) 

Венеціанський бієнале. Вплив архітектурних стилів на міжнародне 

співробітництво в сфері культури. Міжнародні виставки і їхній внесок у 

встановлення зв’язків між країнами. 

 

 

Тема 9. Музейна справа в міжнародних культурних відносинах (4 год.) 

Міжнародні виставки. Обмін досвідом та стажування працівників музеїв. 

Запровадження нових технологій в музейній справі. Проект “Ермітаж-

ЮНЕСКО” як приклад міжнародної допомоги в налагодженні роботи музею.  

 

 

Тема 10. Благодійність в системі міжнародної співпраці (6 год.) 

Благодійні організації. Доброчинні акції ООН. Роль меценатів в 

міжнародних відносинах. Фінансування заходів щодо популяризації 

національних культур в світі. Діяльність меценатів в сфері культури, науки та 

освіти. 



 

 

Тема 11. Вплив холодної війни на міжнародні культурні відносини (1 год.) 

Культурне співробітництво після закінчення Другої світової війни. 

Міжнародні культурні зв’язки під час «холодної війни».  Культурна політика 

країн в період розрядки. Гельсінська нарада 1975 р. та її наслідки для 

міжнародних відносин. Вплив міжнародного політичного життя на кульне 

співробітництво країн світу.  

 
 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ 

 

Назва лекції Кількість годин 

Лекції Семінарсь

кі заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1   Роль ЮНЕСКО в міжнародному культурному 

житті після Другої світової війни 

1. Вступ. Предмет та завдання курсу 2   

2. Тема 1.  ЮНЕСКО (Організація 
Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури,) як 
одна з головних інституцій 
ООН 

2  2 

3. Тема 2. Діяльність ЮНЕСКО в сфері 
культури 

2 4 2 

4. Тема 3. Освіта як один із 
пріоритетних напрямків роботи 
ЮНЕСКО 

2 2 2 

5 Тема 4. Політика ЮНЕСКО в сфері 
науки 

1 2 2 

 Модульний контроль 1   

Змістовий модуль 2 . Основні напрямки міжнародних культурних 

зв’язків після Другої світової війни 

7. Тема 5. Співробітництво країн в сфері 
кінематографу 

2 4 2 

8. Тема 6. Спорт як об’єднуючий фактор 

в міжнародному культурному житті 
2  2 

9. Тема 7. Музичне,  театральне і 

танцювальне мистецтво у формуванні 

єдиного культурного простору 
2 2 2 

11. Тема 8. Роль живопису і архітектури в 
розвитку міждержавних 
культурних зв’язків 

2  2 

12. Тема 9. Музейна справа в 
міжнародних культурних 
відносинах 

2  2 

13. Тема 10. Благодійність в системі 
міжнародної співпраці 

2 2 2 

 Тема 11. Вплив холодної війни на 
міжнародні культурні 
відносини 

1   



 Модульний контроль 1   

 ВСЬОГО 24 16 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 

Лекцій – 24  год. 

Семінарські заняття – 16 год. 

Самостійна робота - 20 год. 

 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Роль ЮНЕСКО в міжнародному культурному житті після Другої світової 

війни. 

Вступ (2 год.) 

Лекція 1. Предмет та завдання курсу. 

Предмет курсу «Міжнародне культурне співробітництво в другій половині 

ХХ – на поч. ХХІ ст.» Мета та основні завдання курсу. Джерельна база та 

історіографія проблеми. Значення Інтернет ресурсів, кіно- та фото архівів у 

вивченні курсу. Місце історії культурних зв’язків між країнами світу в загальній 

історії міжнародних відносин новітнього часу. 

 

Тема 1.  ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури,) як одна з головних інституцій ООН (6 год.) 

ЛЕКЦІЯ 2.  ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури,) як одна з головних інституцій ООН (4 год.). 

Ідея та основні етапи створення Організації Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури. Створення штаб-квартири ЮНЕСКО. Статут та 

основні документи організації. Мета, завдання та напрямки діяльності 

ЮНЕСКО. Структура  Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури. 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

 

1. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин. 

2. Відносини ЮНЕСКО з іншими інституціями ООН, міжнародними 

організаціями. 

3. Африка як один з головних пріоритетів політики ЮНЕСКО. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1.  Проаналізуйте основні напрямки діяльності ЮНЕСКО. 

2.  Визначте особливості роботи ЮНЕСКО в загальній діяльності 

Організації Об’єднаних Націй. 

 

Рекомендована література: 
1. Бородько М. В. ЮНЕСКО: история создания и современная структура / М.В. 

Бородько // Педагогіка. – 2000. – № 2. – С. 81–89. 

2. Зима А. Г. Значение ЮНЕСКО как межправительственной специализированной 

организации ООН: препринт. / А. Г. Зима – Х.: ХНЭУ, 2008. – 47 с. 

3. Салтыков Б. ЮНЕСКО. Роль в современном мире, перспективы / Б. Салтыков // 

Международная жизнь. – 1995. – № 10. – С. 66–78. 

 



 

Тема 2. Діяльність ЮНЕСКО в сфері культури (8 год.) 

Лекція 3. Збереження культурної спадщини людства в діяльності 

ЮНЕСКО (2 год.). 

Збереження матеріальної (культурної і природної) і нематеріальної 

спадщини людства. Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Головні критерії 

відбору пам’ятків. Номінування та включення об’єктів у Список всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Значення перебування пам’яток під охороною ЮНЕСКО. 

Список шедеврів нематеріальної культурної спадщини. Реституція культурних 

пам’яток після Другої світової війни. 

 

Семінарське заняття 1. – 2 год 

1.  Культурні і природні пам’ятки країн Західної Європи у Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

2.   Збереження культурної спадщини у країнах Східної Європи. 

3. Основні документи ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини 

людства.. 

 

Семінарське заняття 2. – 2 год 

1.   Міжкультурний діалог. 

2. Збереження мови як носія інформації, засобу комунікації і передачі 

культурних традицій. 

3.   Охорона, популяризація і захист культурної спадщини. 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

 

1. Діалог між цивілізаціями як важливий напрямок діяльності ЮНЕСКО. 

2. Охорона підводної культурної спадщини. 

3. Історико-культурна спадщина країн Європи та США: порівняльний аналіз 

(співвідношення культурних і природних пам’ятків).   

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Порівняйте діяльність ЮНЕСКО в сфері збереження матеріальної і 

нематеріальної спадщини людства. 

2. Визначте головні конвенції ЮНЕСКО в сфері культури. 

 

Рекомендована література: 
1. Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия: Конвенции. Протоколы. 

Резолюции. Рекомендации. – М.: ЮниПринт, 2002. – 223 с. 

2. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові 

аспекти / Т. Г. Каткова – Х.: Титул, 2007. – 181 с. 

3. Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их 

происхождения // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та 

охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. – К.,2002. – С. 319–320. 



 

Тема 3. Освіта як один із пріоритетних напрямків роботи ЮНЕСКО (6 год.) 

 

Лекція 4. Освіта як один із пріоритетних напрямків роботи ЮНЕСКО 

(2 год.) 

 Програма“ОДВ”(“Освіта для всіх”) та Дакарські рамки дій. Інклюзивна 

освіта (право дітей з особливими потребами на якісну освіту). Професійно-

технічна та вища освіта. Лісабонська конвенція. “Асоційовані школи 

ЮНЕСКО”. 

 

Семінарське заняття 3. – 2 год 

 

1. Лісабонська конвенція у сфері вищої освіти. 

2. Освітні гранти як спосіб міжнародної культурної комунікації. 

3. Сучасні питання розвитку освіти у світі (Болонська система тощо). 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

 

1. Інститути і центри ЮНЕСКО в області освіти: діяльність та перспективи 

розвитку. 

2. Діти та освіта в роботі ЮНЕСКО. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Визначте головні конвенції ЮНЕСКО в сфері освіти. 

2. Покажіть головні здобутки ЮНЕСКО в розвитку освіти країн. 

 

Рекомендована література: 
1. Всемирный форум по образованию (2000; Дакар). Дакарские рамки действий: 

Образование для всех: выполнения наших коллективных обязательств: Приняты Всемирным 

форумом по образованию: 26 – 28 апреля 2000 г., Дакар, Сенегал, включая шесть 

региональных рамок действий. – Париж: ЮНЕСКО, 2000. – 77 с. 

2. Дем’янюк О. П. Гуманітарними засобами. ЮНЕСКО – магістраль з двостороннім 

рухом / О. П. Дем’янюк // Політика і час. – 2001. – №11. – C. 70–77. 

3. Майор Ф. Высокий образовательный замысел / Ф. Майор, С. Тангян // Педагогіка. – 1996. – 

№ 6. – С. 3 – 13. 

 

Тема 4. Політика ЮНЕСКО в сфері науки (5 год.) 

 

Лекція 5. Політика ЮНЕСКО в сфері науки: проблеми та 

перспективи діяльності (1 год.) 

Міжнародний проект ЮНЕСКО “Людина і біосфера” (МАБ). Міжурядова 

океанографічна комісію (МОК). Програма в області керування соціальними 

перетвореннями. Міжнародна гідрологічна програма (МГП). Міжнародна 

програма фундаментальних наук. Взаємозв’язок галузі науки з іншими сферами 

діяльності ЮНЕСКО: освітою, культурою, екологією. Інтелектуальне 



співробітництво. Етика науки. Захист прав людини і демократії. Боротьба з 

расизмом і бідністю 

Семінарське заняття 4. – 2 год 

 

1. Гранти у сфері науки: історія, розвиток, значення. 

2. Нобелівська премія як міжнародне визнання.  

3. Екологія і туризм: взаємозв’язок і перспективи розвитку. 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

 

1. Вирішення проблеми збереження водних ресурсів як один з пріоритетних 

напрямків політики ЮНЕСКО. 

2. Питання «відпливу мізків» з пострадянських країн в американське та 

європейське наукове життя. Міграція трудових ресурсів. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Назвіть основні напрямки діяльності ЮНЕСКО в галузі науки. 
2. Охарактеризуйте політику ЮНЕСКО щодо вирішення екологічних питань. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Международные нормативные акты ЮНЕСКО: конвенции, соглашения, 

протоколы, рекомендации. декларации / Сост. И. Д. Никулин. – М: 

Логос, 1993. – 640 с. 

2. Майор Ф. За нову етику в становленні до води / Ф. Майор // Кур’єр ЮНЕСКО. – 

1999. – № 4. – С. 10. 
3. Майор Ф. Наука: для кого і задля чого? / Ф. Майор // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1999. – 

№7. – С. 9. 
 

Рекомендована література: 
1. Грачев А.С., Ломейко В.Б. Встреча цивилизаций: Конфликт или диалог? // За 

солидарность против нетерпимости, за диалог культур. Материалы международного форума. 

Париж, 1995 

2. К культуре мира – через диалог религий, диалог цивилизаций: Материалы 

Междунар. науч. конф., 3–5 окт. 2000 г., Т. 2 / отв. Ред. Л. В. Денисова. – Омск: Издательство 

ОмГТУ, 2000. – 154 с. 

3. Мацуура К. Глобализация – это также культурный процесс / К. Мацуура // 

Международная жизнь. – 2000. – №8–9. – С. 27–32. 

 

 

Запитання для модульного контролю 1. 

1. Цілі та завдання ЮНЕСКО. 

2. Структура ЮНЕСКО. 

3. Історія створення ЮНЕСКО. 

4. Штаб-квартира ЮНЕСКО. 

5. Основні напрямки діяльності ЮНЕСКО. 



6. Основні конвенції та документи ЮНЕСКО. 

7. Діяльність ЮНЕСКО в сфері культури. 

8. Освітні програми ЮНЕСКО. 

9. Діяльність ЮНЕСКО в сфері науки. 

10. Діяльність ЮНЕСКО в сфері екології. 

11. Збереження матеріальної спадщини людства. 

12. Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

13. Питання включення та виключення пам’яток зі Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

14. Головні критерії відбору пам’ятків. 

15. Реституція культурних пам’яток після Другої світової війни. 

16. Охорона нематеріальної культурної спадщини. 

17. Список шедеврів нематеріальної культурної спадщини. 

18. Діалог культур в сучасних міжнародних відносинах. 

19.Культурне різноманіття як пріоритет ЮНЕСКО в сфері культури. 

19. Роль ЮНЕСКО в збереженні підводної культурної спадщини. 

20. Пам’ятні дні ЮНЕСКО. 

21. Роль неурядових організацій в діяльності ЮНЕСКО. 

22. “ОДВ”: основні завдання… 

23. Всесвітній форум з освіти в Дакарі (2000 р.) 

24. “Асоційовані школи ЮНЕСКО”, їх значення в сучасному світі. 

25. Інклюзивна освіта. Право на рівноправну освіту дітей з особливими 

потребами. 

26. Вища та професійно-технічна освіта в роботі ЮНЕСКО. 

27. Роль інформаційних технології в освітньому процесі. 

28. Головні програми ЮНЕСКО в сфері науки: МАБ, МГП і ін. 

29. Етика та права людини в роботі ЮНЕСКО. 

30. Боротьба з бідністю, дискримінацією та расизмом як один з важливих 

чинників діяльності ЮНЕСКО в сфері науки. 

31. Взаємозв’язок між сферами діяльності ЮНЕСКО: освітою, культурою, 

наукою, екологією. 

32. Інтелектуальне співробітництво, його роль в міжнародному житті. 

33. Збереження водних ресурсів світу як одна з головних проблем 

сучасного світу. 

34. Проблема “відпливу мізків” з пострадянських країн. 

35. ЮНЕСКО та глобалізація: актуальність та перспективи. 

36. Жінки і наука. 

 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи: 

Порівняйте діяльність ЮНЕСКО з роботою інших міжнародних 

організацій в сфері культури. 



 

 

Рекомендована література: 

1. Международные нормативные акты ЮНЕСКО: конвенции, соглашения, протоколы, 

рекомендации. декларации / Сост. И. Д. Никулин. – М: Логос, 1993. – 640 с. 

2. Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия: Конвенции. Протоколы. 

Резолюции. Рекомендации. – М.: ЮниПринт, 2002. – 223 с. 

3. Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их 

происхождения // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та 

охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. – К.,2002. – С. 319–320. 

4. Бакальчук В. О. Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО / В. 

О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 64–69. 

5. Гайдук И. Советский Союз и ЮНЕСКО в годы "холодной войны". 1945-1967 / И. Гайдук // 

Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – 2007. – № 1. – С. 20–34. 

6. Зленко А. М. ЮНЕСКО і актуальні проблеми сучасності. / А. М. Зленко. – К.: 

Политивидав, 1986. – 114 с. 

7. Зима А. Г. Значение ЮНЕСКО как межправительственной специализированной 

организации ООН: препринт. / А. Г. Зима – Х.: ХНЭУ, 2008. – 47 с. 

8. Майор Ф. Наука: для кого і задля чого? / Ф. Майор // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1999. – №7. – С. 

9. 

9. Мацуура К. ЮНЕСКО: стратегии кризисного периода. Проблемы гуманитарной 

интервенции и защиты граждан за рубежом / К. Мацуура // Международная жизнь. – 2009. – 

№ 7. – С. 9–16 

10. Що таке світова спадщина // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1997. – № 11. – С. 31–33. 

Повний перелік джерел та літератури наводиться у навчальній програмі. 

 

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/iir/library/page_lib.php
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/iir/library/page_lib.php
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1143884&title=%DE%CD%C5%D1%CA%CE&div=0&source=1&prev=50&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1143884&title=%DE%CD%C5%D1%CA%CE&div=0&source=1&prev=50&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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Основні напрямки міжнародних культурних зв’язків після Другої світової 

війни  
 

Тема 5. Співробітництво країн в сфері кінематографу (8 год.) 

Лекція 6. Співробітництво країн в сфері кінематографу (2 год.). 

Вплив Другої світової війни на розвиток кінематографу. Головні 

міжнародні кінофестивалі: Канський, Венеціанський та Берлінський 

кінофестивалі. Голівуд як вияв окремішності США. 

 

Семінарське заняття 5. – 2 год 

 

1. Голівуд: історія становлення і розвиток кінематографу США. 

2. Кінематограф США: співробітництво з Європою чи окремішність у розвитку. 

3. Московський кінофестиваль: історія створення та місце в історії міжнародних 

кінофестивалів. 

 

Семінарське заняття 6. – 2 год 

 

1. Розвиток кінематографу у другій половині 40-х рр. 

2. Європейський кінематограф 70 – 80-х рр. ХХ ст. 

3. Сучасний стан розвитку кінематографу.  

 

 

Завдання для самостійної роботи       (2год.) 

1. Міжнародний кінофестиваль в системі міжнародних культурних відносин. 

2. Московський кінофестиваль як альтернатива європейським. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Порівняйте між собою історію створення, діяльності та значення в 

сучасному світі головних міжнародних кінофестивалів. 

2. Покажіть вплив режисерів, акторів та фільмів на становлення єдиного 

кінематографічного життя. 

 

Рекомендована література: 
1. Бабишкін О. К.  Кінематограф сучасного заходу: Нотатки про буржуазне 

кіномистецтво / О.К. Бабишкін. - К. : Мистецтво, 1984. – 143 с.  

2. Юренев Р.Н. Канн-Москва-Венеция. Кинофестивали. – М: Исскуство, 1964. – 234с. 

3. http://www.festival-cannes.fr/en.html - Офіційний сайт Канського кінофестивалю 

 

Тема 6. Спорт як об’єднуючий фактор в міжнародному культурному 

житті (4 год.) 

Лекція 7. Спорт як об’єднуючий фактор в міжнародному культурному 

житті (2 год.). 

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CBS&P21DBN=CBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%9A.
http://www.festival-cannes.fr/en.html


Олімпійські ігри в період протистояння двох наддержав. Олімпіада як спосіб 

консолідації міжнародного суспільства. Пропаганда здорового способу життя. 

Боротьба з допінгом. Роль спорту в сучасному світі. 

 

Завдання для самостійної роботи       (2год.) 

1. Роль спортивних змагань у налагодженні дружніх відносин між країнами. 

2. Олімпіада в роки «холодної війни». 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Проаналізуйте розвиток міжнародного спортивного життя після Другої 

світової війни. 

2. Визначте місце і роль олімпійських ігор в міжнародних відносинах. 

 

Рекомендована література: 
1. Боголюбова Н.М. Спорт и политика: истоки политизации Олимпийских 

игр / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Клио. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1 (61). – С. 49 

– 52. 

2. Мудрік В. І. Вплив Ради Європи, ЮНЕСКО на розвиток фізичного виховання і 

спорту/В. І. Мудрік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова. – 2008. – Вип. 4. – С.91–99. 

3. Олимпийская хартия//Международный культурный обмен в документах и 

материалах. Хрестоматия. Авторы-составители Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – СПб., 

2004. 
 

Тема 7. Музичне, театральне і танцювальне мистецтво у формуванні 

єдиного культурного простору (6 год.) 

Лекція 8. Музика у формуванні єдиного культурного простору (2 год.). 

Гастролі європейський, радянських, американських музикантів. Міжнародні 

музичні фестивалі та конкурси. Відомі співаки та їх внесок у міжнародне 

співробітництво. Вплив американської музики на формування світогляду 

європейського та радянського суспільств. Гастролі театрів та їх вплив на 

встановлення культурних зв’язків між державами. Роль визнаних авторів в 

налагодженні культурних відносин. Міжнародні танцювальні конкурси. 

 

 

Семінарське заняття 7. – 2 год 

 

1. Основні напрямки розвитку музики у 70-х рр. ХХ ст. 

2. Особливості розвитку музичного мистецтва у 80-х рр. ХХ ст. 

3. Міжнародні культурні зв’язки у ХХІ ст.  

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

1. Американська та радянська музика: протистояння чи дружні відносини. 

2. «Музика без кордонів». 

4. Бродвей: історія та відносини з театральним світом інших країн. 

4. Міжнародні танцювальні конкурси світового рівня. 



 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Порівняйте вплив радянської та американської музики на міжнародне 

життя. 

2. Вкажіть європейських, радянських та американських музикантів, які 

вплинули на формування єдиного культурного простору. 

3. Назвіть та охарактеризуйте загальновизнані центри театрального 

мистецтва. 

4. Визначте основні тенденції та перспективи  розвитку сучасного 

театрального мистецтва. 

 

Рекомендована література: 
1. Гордеева М.И. Тетральная Америка в преддверии 80-х. – М.: Знание, 1979. – 48с. 

2. Культурный обмен: 10 лет после Хельсинки. Сб. / Сырокомский В.А. – М., 1985. – 

183 с. 

3. Мдивани Т.Г. Западный рационализм в музыкальном мышлении ХХ века / Т. Г. 

Мдивани ; НАН Беларуси, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 

им. Кандрата Крапивы. - Минск : Беларуская навука, 2003. – 327 с. 

4. Михайлов Д. СССР-США: имиджи музыкальной культуры. – М., 1987. 

5. Швед М.Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики: 

[монографія] / Михайло Швед. - Л. : СПОЛОМ, 2010. – 440 с. 

 

Тема 8. Роль живопису і архітектури в розвитку міждержавних 

культурних зв’язків (4 год.) 

Лекція 9. Роль живопису і архітектури в розвитку міждержавних 

культурних зв’язків (2 год.). 

Венеціанський бієнале. Вплив архітектурних стилів на міжнародне 

співробітництво в сфері культури. Міжнародні виставки і їхній внесок у 

встановлення зв’язків між країнами. 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

1. Роль бієнале в міжнародній культурі. 

2. Архітектурний стиль країн в новітній період. 

 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Назвіть та охарактеризуйте головні музеї світу, де зосереджені найвідоміші світові 

шедеври живопису. 
2. Визначте головні тенденції у розвитку архітектурних стилів (1945 – початок 

ХХІ ст.) у світі. 

 

Рекомендована література: 
 1. Взаимодействие культур СССР и США, XVIII – XX вв.: [Сборник статей] / Науч. 

совет по истории мировой культуры АН СССР ; Отв. ред. [и авт. предисл.] О. Э. Туганова. – 

Москва : Наука, 1987. – 234 с 

2. Иконников А.В. Новые тенденции архитектуры России и мира рубежа XX и XXI 

веков на международной выставке в Венеции / А.В. Иконников, В. Л. Хайт ; Всероссийский 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%92%2E


научно-исследовательский ин-т проблем научно-технического прогресса и информации в 

строительстве (ВНИИНТПИ). - М. : [б.и.], 2002. - 47 с. 

 3. Ильина Т.В.  История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов / 

Т. В. Ильина. - Изд. 4-е, стер. - М. : Высшая школа, 2008. – 368 с. 

 

 

Тема 9. Музейна справа в міжнародних культурних відносинах (4 год.) 

Лекція 10. Музейна справа в міжнародних культурних відносинах      

(2 год.). 

Міжнародні виставки. Обмін досвідом та стажування працівників музеїв. 

Запровадження нових технологій в музейній справі. Проект “Ермітаж-

ЮНЕСКО” як приклад міжнародної допомоги в налагодженні роботи музею.  

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

1. Історичне значення охорони музейної справи. 

2. Музей в міжнародних відносинах: обмін досвідом. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Назвіть найвідоміші музеї світу та охарактеризуйте їхню діяльність в розвитку 

культурних зв’язків. 
2. Поясніть значення використання нових технологій в музейній справі. 

 

Рекомендована література: 

1. Гибсон С. Государственный Эрмитаж: современный вызов / С. Гибсон // Museum. – 

1996. – № 4. – С. 46–50. 

2. Гибсон С. Проект "Эрмитаж - ЮНЕСКО"=The Hermitage UNESCO Project / С. 

Гибсон / ЮНЕСКО; / Государственный Эрмитаж; пер.с англ. А. Журавлева. – М.: Юни-

Принт, 2003. – 32 с. 

3. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева. - М. : Русское слово, 

2003. – 532 с. 

 

 

Тема 10. Благодійність в системі міжнародної співпраці (6 год.) 

Лекція 11. Благодійність в системі міжнародної співпраці (2 год.). 

Благодійні організації. Доброчинні акції ООН. Роль меценатів в 

міжнародних відносинах. Фінансування заходів щодо популяризації 

національних культур в світі. Діяльність меценатів в сфері культури, науки та 

освіти. 

 

 

Семінарське заняття 8. – 2 год 

 

1. Міжнародні благодійні організації: історія створення та результати 

діяльності. 

2. Основні напрямки благодійної діяльності розвинених країн світу. 

3. Благодійність на початку ХХІ ст.: здобутки і невирішені питання.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Завдання для самостійної роботи       (2 год.). 

1. Діяльність меценатів: істинні цілі чи намагання «показати себе». 

2. Посли  доброї волі ООН. 

 

Контрольні запитання та завдання: 
1. Визначте роль меценатської діяльності в підтримці молодих науковців та 

діячів культури. 

2. Охарактеризуйте роль благодійних організацій в міжнародних відносинах. 

 

Рекомендована література: 
1. Проблемы благотворительности в современном мире = The Problems of Charity in 

Modern Society : материалы 13 Междунар. конгр., 22-24 нояб. 2005 г. / под ред. Е. А. 

Вороновой. - Санкт-Петербург : С.-Петерб. ун-т, 2005. – 353с. 

2.О меценатстве и благотворительной деятельности // Международное гуманитарное 

взаимодействие и Содружество Независимых государств в документах и материалах. 

Хрестоматия. Сост. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В., Пшенко К.А. СПб., 2005. 

3. www.unesco.org – Офіційний сайт ЮНЕСКО 

 

 

Тема 11. Вплив холодної війни на міжнародні культурні відносини    

(1 год.) 

Лекція 12. Вплив «холодної війни» на міжнародні культурні відносини 

(1 год.). 

Культурне співробітництво після закінчення Другої світової війни. 

Міжнародні культурні зв’язки під час «холодної війни». Культурна політика 

країн в період розрядки. Гельсінська нарада 1975 р. та її наслідки для 

міжнародних відносин. Вплив міжнародного політичного життя на кульне 

співробітництво країн світу. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Визначте наслідки Гельсінської наради 1975 р. для міжнародних відносин в 

галузі культури. 

2. Обґрунтуйте причини «культурного протистояння СРСР і США в період 

«холодної війни». 

 

Рекомендована література:   
1. Александров В.А. Европа после Хельсинки / В.А. Александров. – Москва, 1977. – 64с. 

2.Гайдук И. Советский Союз и ЮНЕСКО в годы "холодной войны". 1945-1967 / И. Гайдук 

// Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – 2007. – № 1. – С. 20–34. 

3. Добросельская Г. Культурные связи и политические факторы в отношениях СССР и 

США в 1960–1970-е годы // Взаимодействие культур СССР и США (XVIII-ХХ вв.). М., 

1987. 

 

 

Запитання до модульного контрою 2 

http://www.unesco.org/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1143884&title=%DE%CD%C5%D1%CA%CE&div=0&source=1&prev=50&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1143884&title=%DE%CD%C5%D1%CA%CE&div=0&source=1&prev=50&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0


1. Музейна політика ЮНЕСКО. 

2.Проект “Ермітаж-ЮНЕСКО” як приклад співробітництва музею з 

міжнародною організацією. 

3. Міжнародні виставки. 

4. Історичне значення охорони музейної справи 

5. Оскар, Венеціанський, Берлінський та Канський кінофестивалі: історія 

та сучасність. 

6. Взаємовідносини Сходу і Заходу в кінематографі. 

7. Олімпійські ігри та їх роль в консолідації країн. 

8. Гастролі провідних музичних та театральних артистів в період 

“холодної війни”, розрядки та на сучасному етапі. 

9. Вплив американської культури на європейський та радянський 

світогляд. 

10. Американська та радянська музика: протистояння чи дружні 

відносини. 

11. Міжнародні музичні фестивалі та конкурси в міжнародному 

культурному житті. 

12. Венеціанський бієнале в системі міжкультурного співробітництва. 

13. Роль бієнале в міжнародній культурі. 

14. Архітектурні стилі новітнього часу та їх вплив на  

15. Місце туризму в сучасному культурному спілкуванні. 

16. Благодійні організації та їхні акції в покращенні зв’язків між країнами. 

17. ООН та доброчинність: історичні факти та перспективи роботи. 

18. Роль меценатів в історії культурних зв’язків після Другої світової 

війни. 

19. Культурна політика в період “холодної війни”. 

20. Міжнародні відносини в сфері культури в період “розрядки”. 

21. Співробітництво в сфері культури в наш час. 

22. Еволюція міжнародного культурного співробітництва в новітній 

період. 

23. Гельсінська нарада 1975 р. та її вплив на міжнародне культурне життя. 

24. Міжнародні культурні відносини як відображення політичного, 

соціального та економічного життя. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 2 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи: 

1. Проаналізуйте роль кінофестивалів в міжнародному культурному житті. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Боголюбова Н.М. Международное гуманитарное взаимодействие и 

Содружество Независимых Государств в документах и материалах [Текст] : 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


хрестоматия / Н.М. Боголюбова [и др.] ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, 

Смольный ин-т свободных искусств и наук. – СПб. : Бельведер, 2005. – 253 с.  

2. Абикеева Г.О. Взаимодействие культур Запада и Востока в современном 

кинопроцессе [Текст] : автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.03 / 

Абикеева Гульнара Ойратовна ; Всесоюзный гос. ин-т кинематографии им. 

С.А.Герасимова. - М., 1990. - 24 с. 

3.  Бабишкін О. К.  Кінематограф сучасного заходу [Текст] : Нотатки про 

буржуазне кіномистецтво / О.К. Бабишкін. - К. : Мистецтво, 1984. - 143 с.  

4. Взаимодействие культур СССР и США, XVIII- XX вв. [Текст] : [Сборник 

статей] / Науч. совет по истории мировой культуры АН СССР ; Отв. ред. [и авт. 

предисл.] О. Э. Туганова. - Москва : Наука, 1987. – 234 с. 

5. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме. – М., 2004. 

6. Гибсон С. Проект "Эрмитаж - ЮНЕСКО"=The Hermitage UNESCO Project / С. 

Гибсон / ЮНЕСКО; / Государственный Эрмитаж; пер.с англ. А. Журавлева. – 

М.: Юни-Принт, 2003. – 32 с. 

7. Робертс Д. Говорите прямо в канделябр. Культурные связи между Британией 

и Россией в 1973–2000 гг. – М., 2001. 

8. Станбери П. Музеи при университетах и их коллекции / П. Станбери // 

Museum. – 2000. – № 4 (№ 206). – С. 4 – 9. 

9. Швед М.Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики 

[Текст] : [монографія] / Михайло Швед. - Л. : СПОЛОМ, 2010. – 440 с.  

10. Юренев Р.Н. Канн-Москва-Венеция. Кинофестивали. – М: Исскуство, 1964. 

– 234с. 

 

Інтернет-ресурси: 

 

http://www.festival-cannes.fr/en.html - Офіційний сайт Канського кінофестивалю 

http://www.labiennale.org/en/Home.html?back=true - Офіційний сайт 

Венеціанського кінофестивалю 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=2356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – Сайт 

журналу “ Museum International ” 

Повний перелік джерел та літератури наводиться у навчальній програмі. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CBS&P21DBN=CBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%9A.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.festival-cannes.fr/en.html
http://www.labiennale.org/en/Home.html?back=true
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 

Питання на іспит 

 

1. Цілі та завдання ЮНЕСКО. 

2. Структура ЮНЕСКО. 

3. Історія створення ЮНЕСКО. 

4. Штаб-квартира ЮНЕСКО. 

5. Основні напрямки діяльності ЮНЕСКО. 

6. Основні конвенції та документи ЮНЕСКО. 

7. Діяльність ЮНЕСКО в сфері культури. 

8. Освітні програми ЮНЕСКО. 

9. Діяльність ЮНЕСКО в сфері науки. 

10. Діяльність ЮНЕСКО в сфері екології. 

11. Збереження матеріальної спадщини людства. 

12. Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

13. Питання включення та виключення пам’яток зі Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

14. Головні критерії відбору пам’ятків. 

15. Реституція культурних пам’яток після Другої світової війни. 

16. Охорона нематеріальної культурної спадщини. 

17. Список шедеврів нематеріальної культурної спадщини. 

18. Діалог культур в сучасних міжнародних відносинах. 

19. Культурне різноманіття як пріоритет ЮНЕСКО в сфері культури. 

20. Роль ЮНЕСКО в збереженні підводної культурної спадщини. 

21. Роль неурядових організацій в діяльності ЮНЕСКО. 

22. “ОДВ”: основні завдання. 

23. Всесвітній форум з освіти в Дакарі (2000 р.) 

24. “Асоційовані школи ЮНЕСКО”, їх значення в сучасному світі. 

25. Інклюзивна освіта. Право на рівноправну освіту дітей з особливими 

потребами. 

26. Вища та професійно-технічна освіта в роботі ЮНЕСКО. 

27. Роль інформаційних технології в освітньому процесі. 

28. Головні програми ЮНЕСКО в сфері науки: МАБ, МГП і ін. 

29. Боротьба з бідністю, дискримінацією та расизмом як один з важливих 

чинників діяльності ЮНЕСКО в сфері науки. 

30. Взаємозв’язок між сферами діяльності ЮНЕСКО: освітою, культурою, 

наукою, екологією. 

31. Інтелектуальне співробітництво, його роль в міжнародному житті. 

32. Збереження водних ресурсів світу як одна з головних проблем сучасного 

світу. 

33. Проблема “відпливу мізків” з пострадянських країн. 

34. ЮНЕСКО та глобалізація: актуальність та перспективи. 

35. Жінки і наука. 

36. Музейна політика ЮНЕСКО. 



37. Проект “Ермітаж-ЮНЕСКО” як приклад співробітництва музею з 

міжнародною організацією. 

38. Міжнародні виставки. 

39. Історичне значення охорони музейної справи 

40. Оскар, Венеціанський, Берлінський та Канський кінофестивалі: історія та 

сучасність. 

41. Взаємовідносини Сходу і Заходу в кінематографі. 

42. Олімпійські ігри та їх роль в консолідації країн. 

43.  Гастролі провідних музичних та театральних артистів в період “холодної 

війни”, розрядки та на сучасному етапі. 

44. Вплив американської культури на європейський та радянський світогляд. 

45. Американська та радянська музика: протистояння чи дружні відносини. 

46. Міжнародні музичні фестивалі та конкурси в міжнародному культурному 

житті. 

47. Венеціанський бієнале в системі міжкультурного співробітництва. 

48. Архітектурні стилі новітнього часу. 

49. Місце туризму в сучасному культурному спілкуванні. 

50. Благодійні організації та їхні акції в покращенні зв’язків між країнами. 

51. ООН та доброчинність: історичні факти та перспективи роботи. 

52. Культурна політика в період “холодної війни”. 

53. Міжнародні відносини в сфері культури в період “розрядки”. 

54. Співробітництво в сфері культури в наш час. 

55. Еволюція міжнародного культурного співробітництва в новітній період. 

56. Гельсінська нарада 1975 р. та її вплив на міжнародне культурне життя. 

57. Міжнародні культурні відносини як відображення політичного, 

соціального та економічного життя. 

 

 

 


