
 

1. Повна назва «Українсько-польські відносини (1918-1915)» 

2. Статус: вибіркова дисципліна 

3. Мета  подати нарис основних моментів внутрішнього життя польської держави, 

екстраполювавши його на міжнародну політику. Усвідомлюючи нерозривний 

зв'язок внутрішньої та зовнішньої політики, ми змушені торкнутися значного кола 

проявів внутрішнього життя побіжно. Першочергова увага приділена міжнародній 

політиці Польщі, генетичному зв’язку зовнішньополітичної діяльності з 

внутрішніми подіями, що відбувалися у конкретний період. 

4. Обсяг, методики і технології викладання дисципліни 

Дисципліна охоплює хронологічні межі від 1918 року (проголошення УКН, 

проголошення ЗУНР, проголошення Другої Речі Посполитої). Окрім лекційних і 

групових занять частиною матеріалу курсу студенти повинні оволодіти самостійно. 

Тут їм в нагоді буде розроблений нами навчальний посібник рекомендований 

Міністерством освіти і науки України «Україно-польські відносини (1918-2012)». 

Методи навчання 

Відповідно до програми курсу визначаються основні методи навчання і головні 

принципи викладання, серед яких: 

а) (науковість) введення в науковій обіг нових матеріалів, документів, маловідомих 

джерел, використання тільки перевірених посилань на публікації, які мають під собою 

історичні факти; застосування найновіших педагогічних технологій; 

б) (об’єктивність) відхід від штампів, ідеологічних стереотипів, політичної 

кон’юнктури, відображення історичних діячів, політичних рухів без фальсифікацій і 

міфотворень; 

в) (демократизм) широкий простір для творчої роботи, вибір різноманітних форм, 

методів і прийомів викладання, педагогіка співробітництва, формування критично-

аналітичного мислення студентів; 

г) (гуманізм) виховання в процесі викладення високих моральних і духовних 

цінностей, досягнення розуміння, що найвищим ідеалом суспільства є життя людини, її 

права і свободи, добробут, зростаючі матеріальні і духовні потреби; заперечення воєн, 

расової чи національної виключності; 

д) (національний компонент) постійне звернення до великої історичної, культурної 

спадщини українського народу, його демократичних та гуманістичних традицій, 

споконвічного прагнення до незалежності; вивчення історії своєї країни, рідного краю; 



е) (цивілізаційність) усвідомлення особливих та загальних закономірностей розвитку 

суспільних процесів, підхід до вивчення міжнародних відносин за планом: національна 

історія – історія ЦСЄ та ПСЄ; розгляд і аналіз історичних явищ без ідеологічних догм, 

враховуючи політичний, економічний, теологічний, географічний і психологічні 

фактори.  

5. Знання та навички Випускники повинні вміти: 

- здійснювати політико-аналітичні дослідження: обирати напрям і теми, аналізувати стан 

наукової проблеми, визначатися з методикою теоретичного дослідження; 

-  здійснювати пошук та збирати факти, систематизувати та узагальнювати емпіричну 

інформацію; 

-  здійснювати математичну обробку статистичних даних; 

- володіти прийомами та методами дослідження міжнародних відносин, самостійно 

готувати доповіді за визначеною тематикою курсу; 

-  застосовувати набуті знання для підготовки повідомлень, виступів, виконання випускної 

роботи 

6. Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): за останніми планами 2016 р. 

Лекційних 12 годин, групових занять 12 годин, самостійна робота 12 годин 

7. Види робіт: форми та умови проведення контрольних заходів 

Обговорення на групових заняттях індивідуальних завдань по курсу, 

запропонованих у навчальному посібнику до кожної теми. 

8. Оцінювання: опис системи оцінювання знань та умінь і реєстрація успіхів 

студента, розподіл оцінки в межах дисципліни 

До ефективних методів контролю засвоєння знань належать: опитування під час 

практичних занять, рольові ігри, колоквіуми, виконання та обговорення рефератів 

на задані теми, письмові контрольні роботи, залік. 

9. Викладач: Сінкевич Євген Григорович, професор кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики, доктор історичних наук, почесний професор Академії імені 

Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща) 

 

 

 


