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Профiль програми
1.1. Загальнаiцформацiя
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1.2. Мета програми

Ознайомлення

стаяqr'ванIlя

з сучасними пiдходitлли до системноIо

розумiння

взасмовlдносин етIl1чностеи та полlтиtlних lнститутlв у глооаJIrзоваяому cBrтr,
а також концепцiями cBiToBoi етнополiтичноi д},}{ки, сучасними теорi-шлл
етносу та нацii закономiрностями глобальнrо< етнополiтrтчних процесiв

1.3.Хараrсгеристцка програми ста2кувацЕя
Особливостi програrrли
стажуваЕЕrI

Залропонована rщогрzrма передбачас оволодiння
методаNIи i пiдхода,rи етнополiтологii з метою

проведеннJI об'ективного анаrriзу

cBiToBoT

етнополiтичноi дaмки, модернш( теорiй етносу та
нацii, а такох закономiрностей етнотrолiтиsних
процесiв, що е необхiдним компонентом форпryъання
напрлr,rкiв i способiв власноi полiтичноТ аrгивностi
1.4.Викладапня та оцiпювапня

Змiстовпй модуль 1. Особливостi етнополiтиsнIr(
систем i процесiв в суласнiй YKpa'iHi та cBiTi з

OcBiTHi компоненти

урахуванIrям прогресlточоi глобалiзацii.
Змiстовий молуль 2. Проблеvа гика етнопопiтrчного
конфлiкry в KoHTeKcTi дii rивiлiзацiйного чинника,
Технологii деескалаuii цивiлiзацiйного ц)отистоян}ul
в чмовах етнополiти.гttого конфлiкry.
Лекцii; практrачнi заIIяття; проблемнi кейси;
опраJцованн-rI проблемних питань

особливостi
викJIадаЕIlJ{

оцiнювання

та зараховано/не зараховано

атестацiя

Програмпi компетептцоgгi
о Спроможнiсть аналiзlъати й оцiнювати досягнення нацiона:rьноi та
cBiToBoi полiтичноi науки, виrlвлrlти толераЕтну поведiнку в }ъ{овах
1.5.

культурних, мовних i релiгiйrтих вiдмiтrностей мiж людьми та народад4и.

о

до

садлостiйного виконаннJI конкрегяrж видiв
дiяльностi, 1ъriння вирilпувати типовi професiйнi завданнJI i оцirrrовати

Пiдmтовленiсть

результати своеi працi, здатнiсть самостiйно набувати нових знань
фахом.
Златнiсть ефекгивно дiяги в нестандартнl-{х сиryшliях.

о

i улriнь

за

о

Очiкуванi результати стажуваЕIlя
Вмiти обирати нйбiльш ефективнi механiзми нормалiзацii власпоi

о

Розумiти закономiрностi взаемовiдrосин етнiчностей та полiтичню<

1.6.

полiтичноi активностi.

iнст1,1цтiв у глобалiзованому cBiTi.

Усвiдомлювати важливiсть адекватЕого реаг}ъанюI на прояви
iнтолерантностi, ксенофобii, генерувашш конфлiюогеЕIrID( iмпульсiв на

о

нацiонал ьно-етнi.rлому

о

фунri.

Виявляти умови, за яких нацiональна iдентичнiсть використовуеться як
мобiлiзацiйний ресlрс для реалiзацii полiтичrrих iHTepeciB.
о ФорIrryъати перспективнi напрями редукцii або усlтrенrrя локальнID(
активацiй напруженостi/конфлiктностi, спровокованю( етнонацiонаrьним
qиЕником-
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1.7. Ресурсне забезпечення реалiзацii

Кадрове забезпечення

соцiальноi роботи, соцiа:lьноI педагогiки та
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забезпечення
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стаж\.вавпя
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