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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

02 культура і 

мистецтво 

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –   

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

18 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дослідження культури української діаспори – дисципліна, яка разом з іншими 

дисциплінами відноситься до числа вибіркових; другий рівень, ступінь вищої 

освіти «магістр» (1 курс, 2 семестр), забезпечує підготовку фахівців для 

соціокультурної сфери. 

Мета дисципліни – полягає у отриманні обширних знань у студентів про 

причини, склад і статус різних етапів трудової та політичної еміграції, етапи 

формування української діаспори, специфіку її культури та освіти. 

Завдання: 

-вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

-розгляд специфіки хвиль еміграції, їх взаємозв’язку з материковою 

Україною; 

-розуміти процеси становлення діаспори та її культури; 

-дослідження передумов та етапів поширення сентиментального туризму в 

Україну ,  

-засвоїти роль і місце української діаспори в соціально-економічному 

розвитку країни сьогодні; 

-формування вмінь самостійного, творчого використання проектів з 

налагодження співпраці з представниками української діаспори. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

-  - основні причини, склад і статус основних хвиль української еміграції, 

розрізняти особливості політичної та економічної української еміграції, 

поняття еміграція та діаспора  

вміти:  

- - визначати суть міграційних процесів українців, визначати напрямки та 

вектори еміграції, наукового здобутку діячів української еміграції у країні 

поселення, організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, 

встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками 
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наукового та культурного середовища,  організувати проекти співпраці  з 

діаспорою. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Українська еміграція 

Тема 1. Поняття діаспори.  

Тема 2. Українська трудова еміграція кінця ХІХ ст. 

Тема 3. Друга хвиля української еміграції.  

Тема 4. Мюнхен як осередок української політичної еміграції повоєнного 

часу. Змістовий модуль 2. Українська діаспора 

Тема 5. Українська діаспора в США.  

Тема 6. Рим як осередок українського національно-культурного життя.1965-

1980. 

Тема 7. Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки.  

Тема 8. Четверта хвиля української еміграції.  

     

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Українська еміграція 

Тема 1. Поняття 

діаспори. 

Концепції та 

теорії. 

Особливості 

української 

еміграції. 

 

4 2 2          

Тема 2. 

Українська 

трудова еміграція 

кінця ХІХ ст. 

 

4 2 2          

Тема 3. Друга 

хвиля української 

еміграції.  

 

4 2 2          

Тема 4. Мюнхен 

як осередок 

4 2 2          
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української 

політичної 

еміграції 

повоєнного часу. 

 

Змістовий модуль 2.Українська діаспора 

Тема 5. 

Українська 

діаспора в США. 

4            

Тема 6. Рим як 

осередок 

українського 

національно-

культурного 

життя.1965-1980. 

 

4 2 2          

Тема 7 . 

Взаємини 

діаспори з 

Україною у 1990-

і роки. 

4 2 2          

Тема 8. Четверта 

хвиля української 

еміграції. 

Проблеми та 

перспективи 

4 2 -2 -  -   - - -  

Усього годин 32 16 16          

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття діаспори. Концепції та теорії. Особливості 

української еміграції. 

 

2 

2 Українська трудова еміграція кінця ХІХ ст. США і 

Канада 

2 

...3  Культурницька діяльність українських емігрантів у 

Міжвоєнний період. Відень, Прага, Берлін  як 

культурні осередки української еміграції міжвоєнного 

періоду. Дмитро Антонович та студія пластичного 

мистецтва у Празі. Створення Українського Вільного 

Університету 

2 

4 Творчість художників та митців. Українці у Австрії. 

1944-1952. Роль освіти та громадських організації. 

2 
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Перенесення з Праги Українського Вільного 

Університету до Мюнхена. Українці на УВУ. 

5 Студентський рух 70-80 рр. ТУСМ. Музична культура у 

національному вихованні української молоді за 

кордоном. Вихідці з України зі світовим ім'ям. 

Сентиментальний туризм. Музична культура у 

національному вихованні української молоді за 

кордоном.  

2 

6 Діяльність Йосипа Сліпого для розвитку українських 

освітніх установ за кордоном УКУ (Рим), 

УВУ(Мюнхен),  Св. Софія (Філадельфія) 

 

2 

7 Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки. 

Громадсько-політична діяльність української діаспори 

на підтримку України після проголошення 

незалежності.. Українська діаспора в Канаді. Скульптор 

Лео Моль. 

2 

8 Четверта хвиля української еміграції. Проблеми та 

перспективи. Італія, Польща, Португалія 

2 

 

 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

1.Зміст поняття «Еміграція», «діаспора» 

2.Види і типи еміграції. Біологічна еміграція.  

3.Особливості організації і проведення конгресових 

українців. 

4.Організація наукового студентського життя українців 

США 

5.Підготувати  теми: Компанія «Віннер» в Україні та її 

внесок у економіку. 

6. Написання есе з про відомих українців світу з 

діаспори 

 

 Разом  18 

 

 



8 
 

  

 

 

10. Методи навчання 

Дедуктивний, аналітичний, порівняльний, комунікативний 

 

11. Методи контролю 

   

Поточне тестування, модульний контроль   

модуль 1 і 2  

100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 

81-89 
добре  

71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  

дисциплін. 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Робоча навчальна програма  

2. Основна наукова література. 

3. Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники,  роздатковий матеріал, 

автентичні тематичні публікації у спеціалізованих періодичних виданнях, 

роздруковані матеріали з Інтернету, навчальні аудіо-/ відеоматеріали). 

4. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни (стандартні аудиторні 

аудіовізуальні технічні засоби навчання: магнітофони, телевізори, 

відеомагнітофони, екрани тощо). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  100 

10 10 10 10 10 10 20 20  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 незадовільно з не зараховано з 
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можливістю 

повторного складання 

можливістю 

повторного складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  

Вченими  радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

 

 

 

14. Рекомендована література 

1.Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. К., 1995. 

2. Белінська Л.С. Національна пам ять української діаспори США. Львів, 2015. 

270 

3.  Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську 

самобутність. К., 1992. 

4. Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993. 

5. Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. Львів, 1997. 

6. . Зарубіжне українство 1999: Інформ.каталог. К., 1999. 

7. Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991. 

8. Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії .К., 2011 

9. Дорошенко  Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ ст. та її 

досягнення/ Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26-

39. 

10. .Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-

Йорк, 1954-1989. 

11. .Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів (1900-

1914). Львів, 2002. 154 

12. 11. Леник В. Українці на чужині. Львів. 1996 

13. 12.Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. Париж-

Нью-Йорк, 1954-1989. 

 

 

 


