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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 1. Предмет дисципліни. Історіографія та джерела. Визначення основної термінології 

курсу. Історіографічні концепції. Визначення та класифікація джерельної бази. 

2. Формування етнічного складу населення України. Історичні чинники формування 

етнічного складу населення України. Палітра національних меншин України. 

Фактори їх адаптації, державна політика. Формування етнічних центрів, 

регіонально-територіальне розташування.  

3. Національні меншини України в 20-30-х рр. ХХ ст. Політика радянського уряду 

по відношенню до національних меншин. «Українізація». Показники освіти, 

культурні центри, заходи. Національні округи, села, колгоспи.  

4. Політичні процеси проти представників національних меншин. Асиміляційний 

вплив держави в середовищі національних меншин. Політика знецінення 

культурних досягнень. Опір радянській системі представниками національними 

меншин. Репресивні заходи як чинник асиміляції та радянізації. 

5. Депортації та масове знищення представників національних меншин в Україні 

(1930-1950-і рр.). історичні передумови депортації. Депортація польського та 

німецького населення. Голокост єврейського населення України під час Другої 

Світової війни. Депортація кримськотатарського населення та ін.  

 6. Повернення і розселення народів, які були депортовані з України. Політичні 

умови повернення депортованих народів. Соціально-економічні характеристики цих 

народів. Проблемні питання повернення та адаптації повернутих національних 

меншин та народів в українському соціумі. 

7. Захист прав національних меншин у післявоєнному світі. Право народів на 

самовизначення. Декларація прав людини 1948 р. НБСЄ і Рада Європи про права 

людини і національної меншини. Страсбурзька рамкова конвенція (1994 р.) про 

захист національних  меншин. 
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8. Національні меншини в чинному законодавстві України. Особливості 

законодавчого забезпечення національних меншин в умовах української 

незалежності. Національні меншини у  сучасному суспільстві. Включення меншин 

до політичних процесів. 

9. Етнополітичний вимір державності. Етнополітика як важіль територіальної 

цілісності. Діяльність національних осередків та їх вплив на міграційні рухи.    

10. Міжнаціональні відносини в Україні в умовах незалежності. Мовне 

законодавство та дотримання прав національних меншин. Національні релігії. 

Діяльність національно-культурних товариств. 

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі: 

ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, сучасних 

концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної діяльності. 

ПРН-2. Виявити знання історичних передумов формування, специфіки 

функціонування, а також видатних явищ української та зарубіжної культури. 

ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад 

соціально-культурної діяльності. 

ПРН-4. Продемонструвати знання і розуміння сучасних соціокультурних процесів; 

особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності. 

ПРН-5. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й 

проведенні наукових досліджень.   

ПРН-6. Відобразити глибокі знання з теоретичних і практичних аспектів організації 

соціокультурної діяльності. 

ПРН-7. Розробляти і реалізовувати соціокультурні проекти й програми та сценарії 

культурно-дозвіллєвих заходів; планувати організацію дозвілля людей різних 

вікових категорій. 

ПРН-8. Продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів. 

ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів (зразків 

народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також здатність 

розробляти й реалізувати етнокультурні проекти. 

ПРН-10. Оцінювати діяльність суб’єктів соціально-культурної сфери. 

ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними критеріями, 

оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи соціокультурної політики в 

Україні.  

ПРН-12. Підтвердити навички технічного й художнього оформлення культурно-

дозвіллєвих заходів. 

ПРН-13. Продемонструвати знання й розуміння концептуальних засад 

методологічних принципів управління колективом. 

ПРН-14. Виявити вміння застосовувати комунікації та здійснювати контроль 

діяльності колективу та організації в цілому, аналізувати виробничі ситуації та 

приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріали, трудові, 

фінансові та інформаційні ресурси. 

ПРН-15. Засвідчити знання основ ділового спілкування, його принципів, видів і 

засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків 

конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання. 

ПРН-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в 

професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-психологічних 



якостей;  демонструвати високу культуру поведінки; вміння вибирати правильну 

стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти. 

ПРН-17. Підтвердити вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в складі 

команди. 

ПРН-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, а 

також здатність самостійного застосування професійних знань та умінь у 

виробничих умовах. 

ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 

різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових та 

соціальних категорій населення. 


