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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Українська політична еміграція в Польщі»
призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
факультету історії, політології та міжнародних відносин Рівненського
державного гуманітарного університету.
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями щодо
особливостей появи та діяльності явища української політичної еміграції у
міжвоєнній Польщі крізь призму українсько-польських відносин у першій
половині ХХ століття.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська політична еміграція
у Другій Речі Посполитій.
Мета курсу: формування у студентів знань про причини і діяльність
української політичної еміграції у Польщі, особливості її політичної,
соціально-економічної та культурної еволюції.
Завдання курсу «Українська політична еміграція в Польщі»:
- вироблення навичок наукового аналізу, спрямованого на забезпечення
самостійного осмислення закономірностей історичного процесу;
засвоєння методів об’єктивності, порівняльного аналізу, критичної оцінки
подій та явищ;
виховання патріотичних і морально - етичних переконань.
Очікувані результати навчання
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів
навчання у Стандарті вищої освіти).
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей загальних та спеціальних
(фахових).
Загальні компетентності
(ЗК)
ЗК здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК здатність працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом;;
ЗК здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень
та аналізу, вчасно подавати результат, генерувати нові ідеї.
Спеціальні компетентності (СК)
СК здатність реконструкції історичних процесів на основі різних джерел;
СК здатність розуміння соціальних функцій історика, можливостей
використання історії та зловживання історією;

СК володіння методикою історіографічної та джерелознавчої критики;
СК здатність застосовувати сучасні методи та технології навчання, зокрема й
інформаційні, для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу;
СК здатність з’ясування причинно-наслідкових зв’язків в історичних подіях
минулого, аналіз і узагальнення історичного матеріалу в певній системі,
порівняння історичних фактів на основі здобутих знань і формування на
цьому ґрунті особистого світогляду;
СК пошук, розуміння та розміщення архівного матеріалу, історичний внесок
та дискутування про минуле в політичному та культурному контексті.
Програмні результати навчання (ПРН)
На основі вивчення та узагальнення матеріалу курсу студенти отримують
знання:
методів та методології дослідження історичного процесу;
загального ходу історичного процесу; окремих періодів, видатних історичних
та політичних діячів;
особливостей історичного розвитку; специфіку цивілізаційного процесу, його
умов та наслідків;
характерних рис історичних епох, їх зміст та спадковість.
Вміння:
- обирати та використовувати необхідні історичні методи при аналізі
суспільно-політичних, соціально-економічних явищ та процесів;
- теоретично осмислювати емпіричний матеріал; вести дискусію.
Комунікації:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.
Автономія та відповідальність (АіВ)
- за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку
команди, ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна
автономність при їх реалізації;
здатність до подальшого навчання, до стійкого саморозвитку і
самовдосконалення, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах вивчення
навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка, з
11.00 до 12.00 та щосереди з 11.00 до 12.00 (2 академічні години).
Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щовівторка, з 18.00 до 20.00; щосереди з 18.00 до 20.00.
E-mail викладача: davrus63@gmail.com

