
 

Назва дисципліни  
«Національно-етнічні проблеми в міжнародних 

відносинах» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу бакалаврату. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Миколенко Д. 

В. (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 264; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: dmykolenko@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Історія міжнародних відносин», 

«Міжнародні відносини та світова політика». 

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення студентів з ознайомлення 

студентів з впливом етнонаціонального чинника на 

міжнародні відносини у регіональному і глобальному 

вимірі. 

Очікувані результати навчання.  

ПРН3 – знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях;  

ПРН5 – розуміння принципів використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні практичних завдань;  

ПРН10 – уміння збирати, обробляти й упорядковувати 

великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав; 

ПРН27 – здійснювати всебічний аналіз причин і наслідків 

сучасних міжнародних конфліктів.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 6 (шість) тем, які вивчаються протягом 32 

години аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Теоретична основа дисципліни. (Лекції – 2 години). 

Тема 2. Етнонаціональні кордони та цивілізаційні 

фронтири. (Лекції – 2 години).  

Тема 3. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах. 

(Лекції – 2 години).  

Тема 4. Імперія та етнічність. (Лекції – 2 години). 

Тема 5. Формування політичної нації на основі 

поліетнічних суспільств: зовнішні виклики. (Лекції – 2 

години). 

Тема 6. Регіональний і глобальний вимір етнонаціональних 



проблем. (Лекції – 6 годин, семінарські заняття – 16 годин). 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях. Підсумковий контроль – у формі 

заліку. 

Мова викладання – українська 

 

 


