Код та назва дисципліни
Рекомендується для галузі знань
(спеціальності, освітньої програми)
Кафедра, яка забезпечує викладання
П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО
Курс (на якому буде викладатись)
Мова викладання
Пререквізити (передумови вивчення
дисципліни)

1-032-2-5_Політична історія сучасної України
Гуманітарні науки, Освіта/Педагогіка
кафедра історії України
Чепурко О. О.
Перший (бакалаврський)
2-4
українська
знання основ історії України, всесвітньої історії

Що буде вивчатися

Курс
присвячений
вивченню
суспільно-політичних
трансформацій
сучасного
українського
суспільства.
Вивчаючи курс студенти отримають знання про
державотворчі процеси, державну атрибутику та символіку,
особливості розвитку політико-правової системи України, її
державний та адміністративно-територіальний устрій,
політичний режим, уряди та їх реформи, що сприяли
політичним, економічним та культурним змінам.

Чому це цікаво/треба вивчати

Курс ознайомить студентів із політичними процесами у
вітчизняній державі на різних історичних етапах від розпаду
СРСР та відродження незалежності України до теперішнього
часу. В межах курсу розкриваються політичні процеси і роль у них
політичних партій, рухів, пояснюються політичні тенденції
сучасного етапу розвитку держави, історія вітчизняної політичної
еліти, вплив політичних лідерів на розвиток держави, аналізуються
політичні виклики сьогодення.

Чому можна навчитися (результати
навчання)

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями (компетентності)

Інформаційне забезпечення

Студенти,
які
прослухали
навчальну
дисципліну
знатимуть/уявлятимуть:
• етапи формування й розвитку України кінця ХХ – ХХІ ст., сучасні
політичні процеси українського суспільства;
• факти біографії впливових і визначних політичних діячів та їх роль у
розвитку вітчизняної держави;
вмітимуть:
• самостійно поглиблювати знання в рамках дисципліни шляхом пошуку
й опрацювання нової інформації з використанням сучасних засобів
технічної інформації;
• систематизувати й аналізувати навчальний матеріал курсу;
• узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та під час
самостійного опрацювання літератури до курсу;
• аналізувати політичні явища, програми, діяльність політичних лідерів,
співставляти історичні події, встановлювати причино-наслідкові зв’язки.
Курс розвиває наступні компетентності: навчально-пізнавальну
(пізнавальна діяльність, функціональна грамотність); інформаційну
(навички використання інформаційних та комунікаційних технологій);
комунікативну (навички роботи у групі, участь в дискусії); історичні
(орієнтуватися в історичному часі, розглядати суспільні явища в
конкретно-історичних умовах, орієнтуватися в історичному просторі,
осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям).
Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), навчально-методичні
матеріали (опорний конспект, презентації, теми семінарів, теститренінги, групові та індивідуальні творчі завдання).

Види навчальних занять (лекції,
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студента
семінарські, лабораторні заняття ін.)
Вид семестрового контролю
Диф. залік
Максимальна кількість здобувачів
лекційний поток до 50, семінарська група – до 25.

Мінімальна кількість здобувачів
(для мовних та творчих дисциплін)

