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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – сформувати у студентів знання про історію становлення і
застосування поняття «реституції» у міжнародному праві, відносинах між
країнами, ознайомити студентів із втратами Україною культурних цінностей,
проблемами їхньої реституції у відносинах з країнами ЄС та Російською
Федерацією.
Завдання курсу – студенти повинні навчитися критично опрацьовувати
рекомендовану літературу та джерела, аналізувати фактографічний матеріал,
вміти аналізувати та порівнювати його, ознайомити з міжнародно-правовими
нормами та законодавством окремих країн у питаннях реституції культурних
цінностей, розглянути основні факти евакуації, вивезення культурних
цінностей з України впродовж Першої і Другої світових війн.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати:
 фактологічний матеріал по історії переміщення, евакуації, викрадення і
реституції культурних пам’яток
 світовий досвід реституції культурних пам’яток
 основні моменти/проблеми реституції культурних цінностей у відносинах
України з країнами ЄС та Російською Федерацією.
Вміти:
 критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу
 аналізувати фактографічний матеріал
 формувати власну думку, презентувати її усно/письмово.
 встановлювати хронологічну послідовність подій у межах встановленого
періоду
 застосовувати знання історичного минулого для вивчення актуальних
питань сучасної історії України.
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Реституція культурних пам’яток
Тема 1. Історія становлення і досвід застосування права «реституції»
Тема 2. Реституція культурних пам’яток в роки національно-визвольних
змагань 1917-1918
Тема 3. Проблема повернення культурних цінностей у відносинах між УСРР і
РСФРР
Тема 4. Втрати культурних цінностей у роки Другої світової війни: проблеми
пошуку та повернення
Тема 5. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-російських
відносинах
Тема 6. Проблема реституції культурних цінностей у відносинах з країнами ЄС

Тема 7. Втрати культурних цінностей Львова у роки Другої світової війни,
проблеми реституції
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6. Методи навчання
Лекція з використанням мультимедійного проектора, бесіда.
7. Методи контролю

10
10
14
12
10
10
76

Курс закінчується заліком. Проміжною формою контролю є опитування під
час лекції. При закінченні курсу студенти пишуть підсумковий тест.
8. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. При
закінченні курсу студенти пишуть підсумковий тест, який оцінюється у 100
балів.
9. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної
для екзамену, курсового
для заліку
діяльності
проекту (роботи), практики
90 – 100
відмінно
81-89
Зараховано
добре
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26-50
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повторного складання

0-25

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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