
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 
 

Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 10.3 «Українсько-

польські стосунки у ХХ–ХХІ століттях» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

спеціальність: 014 Середня освіта (Історія) 

освітньо-професійна програма: «Середня освіта. 

Історія, правознавство» 

Форма навчання Денна/Заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
4 (8 семестр) 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

150 годин, 30 лекційних, 24 практичних/150 

годин, 8 лекційних, 6 практичних 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра історії України та археології 

Автор дисципліни 

Кандидат історичних наук; професор кафедри 

історії України та археології Кучерепа Микола 

Михайлович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базою для вивчення навчальної дисципліни 

«Українсько-польські стосунки у ХХ–ХХІ 

століттях» є курс «Новітня історія України». 

Проблематика курсу пов’язана 

міждисциплінарними зв’язками з історією 

України, Волині та Польщі, політологією та 

іншими суспільними та гуманітарними науками.  

Що буде вивчатися 

Зміст курсу передбачає поглиблене вивчення 

процесів та історичних подій, які ілюструють 

українсько-польські стосунки протягом ХХ–ХХІ 

ст., сукупність подій, явищ, фактів минулого, які 

дають науково обґрунтовані уявлення про 

головні тенденції політичних та суспільних 

відносин між двома народами і державами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Історія українсько-польських відносин у XX–

ХХІ ст. належить до тих проблем історичної 

науки, які вважаються не повністю вивченими. 

Недостатньо вивчені сторінки спільної історії 

дають можливість деяким політичним силам 

спекулювати на цьому, набувати собі дивіденди. 

Вивчення курсу сприяє відтворенню цілісної 



картини українсько-польських стосунків у ХХ ст. 

Вивчення навчальної дисципліни: 

• сприятиме розвиткові у студентів історичного 

мислення, вміння систематизувати матеріал; 

• ознайомить студентів з фактологічним та 

аналітичним матеріалом з історії українсько-

польських стосунків у ХХ–ХХІ ст.; 

• дозволить з’ясувати напрями національної 

політики Другої Речі Посполитої, Польської 

Народної Республіки і сучасної Польщі щодо 

українського населення; 

• здійснити цілісний аналіз політики радянської 

України і незалежної України щодо польського 

населення; 

• сприятиме встановленню причин, перебігу та 

наслідків українсько-польського протистояння 

під час Другої світової війни і перші повоєнні 

роки; 

• висвітлить політико-правовий аспект, причини, 

перебіг та наслідки переселенсько-депортаційних 

акцій; 

• сприятиме вдосконаленню умінь і навичок 

аналізувати історичний матеріал, факти і події та 

робити на цій основі висновки. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Отримана інформація дозволить окреслити 

сучасний стан досліджень проблематики, 

узгодити спільні підходи, а також створити 

підстави для узгодження розбіжностей та 

протилежних версій інтерпретації подій і 

формулювання висновків. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

1. Вміння критично осмислювати спадщину 

українсько-польських стосунків новітнього часу;  

2.  Вести публічні дискусії щодо особливостей 

історичного минулого українсько-польських 

стосунків; 

3. Виявляти здатність формулювати наукову 

проблему; 

4. Переосмислювати наявні та створювати нові 

цілісні знання; 

5. Вдосконалювати уміння і навички та 

орієнтуватися у напрямах українсько-польських 

стосунків; 

6. Прослідковувати і аналізувати діяльність 

державних органів і політичних інституцій 



України і Польщі щодо формування засад 

взаємовідносин; 

7. Аналізувати процеси, події, явища, що 

відбувалися в українсько-польських стосунках 

упродовж ХХ ст., їх обумовленість, причинно-

наслідковий контекст; 

8. Вільно володіти матеріалом навчальної 

дисципліни «Українсько-польські стосунки у XX 

ст.»; 

9. Використовувати набуті знання для 

підготовки письмових наукових робіт; 

10. Обстоювати власну точку зору на 

дискусійні проблеми вітчизняної і зарубіжної 

історії.  

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

