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назва вибіркової дисципліни
Семестр: 4 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - _90_ (кредитів ЄКТС - 3);
аудиторні години – 48 (лекції - 16 , cемінарські - 32)
Лектор: _доц. Шипунов Геннадій Володимирович(ел.адреса gennadijshipunov@yandex.ua) ,
Результати навчання:
знати:
основні періоди політичної історії України;
особливості кожного з історичних періодів, їхні спільні та відмінні риси, а також значення з точки зору
українського державо- та націотворення.
вміти:
аналізувати політичну історію України як історію окремого народу та його держави, так і в контексті
загальноєвропейської та світової історії;
здійснювати періодизацію української політичної історії та компаративний аналіз різних епох;
екстраполювати окремі історичні події на сучасний історико-політичний процес;
прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-політичного розвитку України.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: розглянути етапи політичної історії України, а також визначити та проаналізувати основні
закономірності становлення української державності. На цій основі сформувати у студентів відчуття причетності до
тисячолітньої історії українського народу, розвинути у них патріотичні, державницькі та морально-етичні
переконання.
Завдання:
 визначити та дослідити у політико-історичному контексті основні етапи становлення української держави від
стародавніх часів до сучасності;
 встановити історичні спроби українського народу утворити свою державу та проаналізувати причини невдач;
 відстежити загальноісторичні тенденції виникнення та становлення української нації;
 визначити основні історичні фактори, які вплинули на формування та зумовили особливості ментальності українського
народу.
Компетентності:
 здатність розуміти логіку періодизації політичної історії України;
 здатність розкривати суть основних концепцій філософії історії;
 здатність визначати міжпредметні зв’язки у вивчені історії України, зокрема у контексті вивчення політичної
науки;
 здатність класифікувати джерела з вивчення політичної історії України та давати їм загальну характеристику;
 здатність визначати основні причини виникнення громадсько-політичних організацій українців у Наддніпрянщині
та в Західній Україні та їхнє місце у майбутньому відродженні української державності.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Форма звітності: _залік
Мова навчання: українська
Спеціальність (спеціалізація): політологія, психологія, філософія, культурологія, журналістика, правознавство,
міжнародні відносини, країнознавство, міжнародна інформація, міжнародна економіка, економічна кібернетика,
економіка підприємництва, фінанси і кредит, маркетинг, українська філологія, іноземні мови.
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