
Дисципліна Розвиток політичного процесу на Волині 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни Д. політ. н., проф. Бортніков В. І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Тема 1. Демонтаж радянської системи. 

Тема 2. Перші кроки українського 

державотворення. 

Тема 3. Процес демонтажу пам’ятників та 

споруд-символів радянської епохи. 

Тема 4. Зміни та реформи у церковно-

релігійній сфері. 

Тема 5. Процеси інституалізації 

громадянського суспільства. 

Тема 6. Становлення та розвиток партійної 

системи в області. 

Тема 7. Участь волинян у парламентських 

виборах. 

Тема 8. Вибори Президента України у 

Волинській області. 

Тема 9. Місцеві вибори на Волині. 

Тема 10. Участь волинян у захисті 

незалежності та суверенітету України.  

Чому це цікаво/треба вивчати Мета: науковий аналіз процесу виникнення 

інститутів, форм і практик діяльності та 

участі суб’єктів суспільно-політичних 

відносин, які визначали/визначають 

спрямованість політичного процесу у 

Волинській області часів незалежності 

України. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання: розуміння головних чинників 

політичних змін інституційної структури 

суспільно-політичних відносин у 

Волинській області в умовах незалежності 

України. 

Вміння: застосовувати отримані знання 

для аналізу процесів політичних змін на 

загальнонаціональному рівні. 

Як можна користуватися набутими Знання, вміння та навички набуті в процесі 



знаннями  вивчення курсу є основою формування 

політичної культури та національної 

самосвідомості. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

1. Поглиблене знання політичної історії 

Волинської області; 

2. Знання понятійно-категоріального 

апарату наукових досліджень сфери 

суспільно-політичних відносин на 

регіональному рівні; 

3. Знання нормативно-правової бази 

сучасних процесів державотворення в 

Україні та на Волині; 
4. Ознайомлення здобувачів із сутністю 

природи місцевого самоврядування, його 

методами діяльності та способами 

управління на регіональному рівні. 

4. Розуміння регіональної специфіки 

перебігу політичного процесу у Західному 

регіоні України.  

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

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

