
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10.2 «Історія Голокосту в Україні. 

Волинь»    

Рівень BO бакалавр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Середня освіта (Історія)/Середня освіта. Історія, 

правознавство 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр (денна) / 5 курс, 9 семестр(заочна), один 

семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія): 150 (30/24), 5 кредитів 

ЗФН Середня освіта (Історія):  150 (8/6), 5 кредитів  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання  

Історії України та археології 

Автор дисципліни Понєдєльник Лариса Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

виявлення соціальних умов та суспільно-політичних 

передумов формування різних підходів в історичній науці 

щодо Голокосту, формування уявлень про міжнаціональні 

відносини та важливі аспекти історії різних народів України, в 

тому числі єврейського народу. 

 

 

Що буде вивчатися дослідження історичної закономірності виникнення та 

розвитку актуальних проблем історії Голокосту в контексті 

історії України; вивчення історії Голокосту на Волині в 

контексті історії України; вивчення змісту і визначення 

основних етапів історії Голокосту; визначення основних 

термінів і понять курсу,  їх змісту 

 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

вироблення бачення суспільних явищ минулого з позицій 

сучасної історії; шанобливого ставлення до духовних і 

матеріальних надбань усіх народів світу аналізу історичних 

фактів (подій, дат, явищ, процесів), що стосуються розвитку 

історії Голокосту,  формування власної позиції щодо них; 

формування сучасної історико-політичної культури, своєї 

громадської позиції. 



 

 

 

 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

формувати власну думку щодо історичних фактів; навчитися 

сучасної історико-політичної культури, вміння складати свою 

громадську позицію; виробити бачення суспільних явищ 

минулого з позицій сучасної історії; формувати історичну 

свідомість; вміти вести бесіду з очевидцями подій,  

вибудувану за певним планом через безпосередній 

контакт інтерв'юера з респондентом з обов'язковою фіксацією 

відповідей  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вдосконалити вміння характеризувати основні історичні 

першоджерела та провідних істориків України, які визначали 

характер та особливості того чи іншого періоду вивчення 

історії Голокосту; мати уяву загального розуміння 

історичного процесу в його різноманітності й суперечності; 

застосовувати історичні  знання і набуті уміння; бути 

повноправними учасниками дискусій і круглих столів. 

 

 

 

 

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

