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Інтегральна  

Здатність розв’язувати в професійній педагогічній діяльності в галузі середньої освіти 

або в процесі навчання складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що перед-

бачає застосування теорій та методів педагічної науки і характеризується ком-

плексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства,  техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та введення здорового способу життя. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Розуміти контекст, причини та наслідки історичних подій і використовувати ці 

знання у професійній діяльності. 

ПРН 5. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів 

України, Європи та світу, чинники, що зумовлюють різноманіття культур та 

національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та 

культурних цінностей. 

ПРН 9. Вміти користуватися науковою літературою, електронними довідковими 

виданнями, аналізувати матеріал академічних підручників та навчальних посібників. 

ПРН 11. Планувати, проєктувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність на основі засвоєних знань, умінь та навиків із професійно-

орієнтованих дисциплін. 

ПРН 17. Застосовувати знання української мови за професійним спрямуванням на 

практиці. 

ПРН 21. Здатність до самостійного навчання упродовж життя, розвиток мотивів 

самоактуалізації у сфері професійної діяльності, уміння застосовувати творчі здібності, 

які характеризують готовність до створення принципово нових ідей. 

 

 

 



 

 Лекції: 

 

1.Вступ. Завдання, особливості і основні поняття курсу 
Україна – багатонаціональна держава. Завдання курсу. Понятя «народ-нація-

національні (етнічні) меншини». Міжнародне і українське право про нацменшини. 

Національність і громадянство. 

2.Історичні родоводи нацменшин в Україні 
Геополітичне розташування України як прикордоння степу і лісостепу. Входження 

українських земель до складу інших держав і імперій. Приєднання до складу радянської 

України нових територій у ХХ ст. Колонізаційні, переселенські і міграційні процеси. 

Соціально-економічні, культурно-релігійні особливості нацменгруп. 

3.Нацменшини у світлі переписів намелення 
Населення у світлі історичної демографії до кінця ХІХ ст. Всеросійський перепис 

намелення 1897 р. Чисельність населення Галичини до 1939 р. Радянські переписи 

населення, їх оцінка та результати (1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989). Перепис 

2001 р. у незалежній Україні. 

4.Нацполітика українських урядів в період нацреволюції 1917-1920 рр. 
Ставлення нацменшин до революційних подій в Україні 1917-1921 рр. Нацполітика 

УЦР і наступних урядів. Проголошення і перші кроки втілення в життя  національно-

персональної автономії. Польська, російська і єврейська автономії. 

5. Від «карнавалу національностей» до «національних операцій» 

НКВС. Зміст, цілі та етапи радянської нацполітики в Україні у 20-30 

роки ХХ ст.  
Політика коренізації і її проект щодо нацменшин. Радянизація як головне завдання 

нацполітики більшовиків. «Карнавал національностей» і «імперія позитивної 

дискримінації». Етапи нацполітики більшовиків в Україні. 

6.Органи національного регулювання в УСРР 
Створення органів держуправління серед нацменшин. Центральна Комісія Нацменшин 

при ВЦВК – завдання і фукції. Національні бюра при ЦК КП(б)У. Нацмен органи на 

місцях та їх еволюція. Керівні кадри. Правова база нацполітики. 

 

7.Національно-адміністративне районування як засіб реалізації 

нацполітики 
Проект національно-територіальної автономії та його реалізація в СРСР і в УСРР. 

Національні сільради, райони, міськради. Адміністративні реформи 20-30-х років і 

реалізація нацполітики. 

8.Культурно-освітні проекти серед нацменшин як засіб їх радянизації 
Зміст і мета культурно-освітніх проектів серед нацменшин. Нацмен школи у системі 

українського радянського шкільництва у 20-30-і роки. Видання газет, книг. Діяльність 

національних театрів, клубів, бібліотек. Боротьба з релігією серед нацменгруп та її 

особливості. 

9.Нацменшини в умовах сталінської модернізації суспільства. 
Голодомор серед нацменшин 1932-1933 рр. Хід колективізації у нацменселах. 

Голодомор і поведінка нацменгруп. Форми опору колективізації. Втечі через кордон, 

«хрестові походи» і еміграційний рух. Модернізаційні процеси у містах та участь у них 

різних національностей. 



10.Початок зміни нацполітики щодо нацменшин. Депортації німців і 

поляків з УСРР у 1935-1936 рр. 
Зміна змісту і напрямів реалізації нацполітика на початку 30-х років. Зміцнення 

обороноздатності  та булівництво інженерно-фортифікаційних укріплень на західному 

кордоні («лінія Сталіна»). Виселення нацменгруп у рамках ліквідація куркульства як 

класу на початку 30-х років. Депортації німецького і польського населення з 

прикордонних районів у східні області і до Казахстануу 1935-1936 рр. 

11-12. «Національні операції» НКВС в роки Великого Терору 1937-

1938. 
«Великий терор» –цілі, розмах, механізми і специфіка щодо нацменшин. Німецька, 

польська, грецька операції НКВС. Місця захоронень жертв терору і способи 

збереження памяті. Реабілітація жертв репресій. 

13.Нацменшини України у зовнішній політиці СРСР у 20-30-і роки ХХ 

ст. 
Консульські і дипломатичні представництва та нацменгрупи в Україні у 1918-1939 рр. 

Спроби допомоги і контактів іноземних держав з нацменгрупами. Реакції 

більшовицької влади на контакти нацменів з представництвами іноземних держав. 

Пропагандистська політика СРСР у галузі нацполітики за кордоном. Справи нацменів у 

зовнішньополітичній діяльності більшовицьких урядів. 

 

Семінарські заняття: 

 

1.Росіяни 

2-3.Євреї 

4-5.Німці 

6-7.Поляки 

8.Греки 

9.Болгари 

10.Молдавани 

11.Татари 

12.Білоруси 

13.Інші (чехи, шведи, албанці, латиші) 

14. Нацменшини у суспільно-політичному житті і зовнішньополітичній 

діяльності незалежної України 1991-2021 рр. 

 
На семінарах при розгляді нацменшин враховувати:  

-розселення і чисельність за переписом 1926 р.; 

-національна специфіка і особливості, релігія; 

-культурне життя в умовах радянської національної політики – школи, інші навчальні 

заклади, преса і книговидавництво на нацмовах, культурні установи; 

-національно-адміністративні одиниці (сільські ради, національні райони); 

-нацмени в умовах сталінської репресивної політики 30-х років – специфіка, розмах, 

форми; 

-повоєнні долі, стан у незалежній Україні.  
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