
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 6.2 «Етнонаціональні процеси на 

Волині (середина ХІХ–ХХ ст.)» 

Рівень BO Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

Форма навчання Денна/заочна 
Курс, семестр, 

протяжність 
Другий курс, перший семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 
Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  
Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Шульга С.А. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення вибіркової дисципліни опирається на базові знання з 

всесвітньої історії та історії України. 

Що буде вивчатися Життєдіяльність етнонаціональних меншин (поляків, євреїв, 

німців, чехів);  міжетнічні взаємини/конфлікти та державна 

політика у сфері міжнаціональних відносин, її особливі риси  у 

волинському регіоні впродовж середини ХІХ–ХХ ст., що в 

цілому  сформувало його локальні етносоціокультурні 

особливості.  

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення курсу дасть змогу прослідкувати формування 

поліетнічного соціуму волинського регіону; познайомитися із 

соціально-політичною та культурно-освітньою історією окремих 

етносів Волині;  окреслити способи збереження етнічної 

ідентичності та засоби налагодження співжиття 

етнонаціональних спільнот протягом означеного періоду.   

 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Вивчення курсу дасть змогу оволодіти  методологічними 

підходами до вивчення етносоціальних процесів; усвідомлення 

верховенства права і свободи людини, толерування та 

збереження цінностей кожного етносу;  зрозуміти засади 

політики держав щодо нацменшин; дізнатися про особливості 

життєдіяльності етнонаціональних меншин та шляхи подолання 

конфліктів між ними.   

 

 

 

Як можна Здатність відрізняти специфіку у підходах до вирішення 



користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

проблем в галузі історії представників різних наукових напрямів 

та шкіл, критично осмислювати новітні досягнення історичної 

науки, використовувати набуті знання з етнонаціональної історії 

Волині в професійній роботі в закладах освіти, музейній 

діяльності, у державній службі.  

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

