
 

Код та назва дисципліни 
1-ф03-1_Історія світових міжнародних 

організацій 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 

Гуманітарні і природничі науки; 

Освіта/Педагогіка 

Кафедра Всесвітньої історії 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс (на якому буде викладатись) 2-4 

Мова викладання Українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) 

Базові знання всесвітньої історії на основі 

середньої освіти 

Що буде вивчатися 

Дисципліна вивчає основні етапи становлення 

та розвитку міжнародних організацій, а також 

їх політичне та соціальне значення у сучасному 

світі 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Після початку гібридної російської агресії на 

Сході України, присутність міжнародних 

організацій стала частиною повсякдення 

громадян держави, в тому числі і потенційних 

слухачів курсу. Дисципліна дасть студентам 

розуміння, у чому полягає специфіка 

міжнародних організацій, у який спосіб з ними 

можна встановити взаємодію та як використати 

гранти та інші можливості, що надаються 

міжнародними організаціями, для реалізації 

соціально корисних ініціатив 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Виявляти взаємозв’язки між процесами у 

минулому та на сучасному етапі, аналізувати 

суспільні процеси в історії України у контексті 

європейської та світової історії. 

Розуміти загальні та специфічні риси 

історичного розвитку різних регіонів України, 

Європи та світу, фактори, що зумовлюють 

різноманіття культур та національних спільнот, 

ефективно співпрацювати з носіями різних 

історичних та культурних цінностей. 

Вміти визначати взаємозалежності 

глобалізаційних процесів і міжнаціональних та 

міжетнічних відносин 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 



громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Здатність використовувати у фаховій 

діяльності знання гуманітарних та соціальних 

наук, вміння аналізувати, оцінювати і 

прогнозувати політичні, економічні, культурні 

й соціальні події та явища; вміння аналізувати 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії; 

вміння вести офіційну комунікацію.  

Інформаційне забезпечення 
НМКД, інтернет-ресурси, спеціальна 

література 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  50 

Мінімальна кількість здобувачів (для 

мовних та творчих дисциплін) 
 

 


