
Код та назва дисципліни 
1-014.03-3-10_Історія та культура етнічних 

меншин в Україні 
Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
Освіта /Педагогіка, Гуманітарні науки 

Кафедра, яка забезпечує викладання кафедра історії України 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО  Перший (бакалаврський) 

Курс (на якому буде викладатись) 2 - 4 

Мова викладання українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) 

знання історії та культури України, основ всесвітньої історії 

(шкільний курс). 

Що буде вивчатися 

Курс ознайомить студентів із особливостями історичного та 

соціокультурного розвитку в Україні етнічних меншин 

(росіян, білорусів, поляків, євреїв, ромів, німців, вірмен, 

румунів, болгар та ін.) та корінних народів (кримських 

татар, кримчаків, караїмів). 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Курс присвячений вивченню матеріальної та духовної 

культури, історії етнічних меншин, що мешкають в Україні. 

Вивчаючи курс студенти отримають знання про історію 

формування етнічних спільнот на території України, їх 

традиційну матеріальну та духовну культуру (релігійні 

вірування, міфи, традиції та звичаї, календарні обряди, 

фольклор, декоративно-вжиткове мистецтво, гастрономічна 

культура тощо). 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Студенти, які прослухали навчальну дисципліну 

знатимуть/уявлятимуть: 

• етапи формування й розвитку етнічних меншин України; 

• специфіку наявних в суспільстві оціночних суджень 

(етностереотипів) про представників різних етнічних спільнот 

України; 

• багатоманітну культурну спадщину етнічних меншин, які є 

частиною українського суспільства; 

вмітимуть: 

• працювати з джерелами інформації про місцезнаходження 

об’єктів культурної спадщини етнічних меншин, 

орієнтуватися в поточній етнополітиці та культурній 

політиці України; 

• користуватися історико-географічними картами, 

мультимедійними засобами під час викладу актуальних 

проблем курсу; 

• аналізувати історичні події, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки; 

• самостійно опрацьовувати історичні джерела, науково-

популярну і довідкову літературу; 

• застосовувати знання для орієнтації в історії України. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності) 

Курс розвиває наступні компетентності: навчально-

пізнавальну (пізнавальна діяльність, функціональна 

грамотність); інформаційну (навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій); 

комунікативну (навички роботи у групі, участь в дискусії); 

загальнокультурна (засвоєння національної та 



загальнолюдської культури). 

Інформаційне забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), 

навчально-методичні матеріали (опорний конспект, 

презентації, теми семінарів, тести-тренінги, групові та 

індивідуальні творчі завдання). 

Види навчальних занять (лекції, 
семінарські, лабораторні заняття ін.) 

Лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  лекційний поток до 50, семінарська група – до 25. 

Мінімальна кількість здобувачів 

(для мовних та творчих дисциплін) 
 

 


