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Тип дисципліни: нормативна 

Семестр: перший. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 120 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

32;  лекції – 16, семінарські –16. 

Лектор: к. і. н., доцент Лучаківська І.Л.. 

Результати навчання:  

Знання: 

 сутності категорій і понять (геополітика, світова геополітика, міжнародна політика, 

транскордонна співпраця та ін.); 

 основних тенденцій формування українсько-польської співпраці на сучасному 

етапі; 

 форм та напрямів українсько-польського стратегічного партнерства, культурного та 

духовного життя двох народів на сучасному етапі; 

 розвитку транскордонної співпраці між воєводствами Польщі та областями 

України в галузях економіки, сільського господарства, науки, культури, туризму та 

охорони навколишнього середовища. 

Уміння: 

 виділяти основні форми співпраці між Україною та Польщею з 1992 до сьогодення 

та порівнювати їх; 

 давати цілісну характеристику зовнішньоторговельної співпраці Львівської області 

та Підкарпатського воєводства; 

 визначати основні міжнародні форми співпраці в сферах науки і освіти, туризму.  

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з основних питань українсько-польських 

взаємовідносин на сучасному етапі для формування відповідних знань та вмінь в 

учнів; 

 використовувати здобуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань 

українсько-польського пограниччя на сучасному етапі. 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем геополітичної ролі України 

та Польщі в Європі на сучасному етапі та презентувати його результати. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України 

Зміст навчальної дисципліни: Предмет, мета, завдання та структура курсу 

“Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі”, його актуальність, 

політичні аспекти українсько-польських відносин на сучасному етапі, передумови та 

потреби розвитку  українсько-польської  економічної співпраці на сучасному етапі, 

порівняння результатів суспільно-економічних перетворень в Польщі та Україні  на 

сучасному етапі, характеристика українсько-польських економічних, культурних, 

транскордонних відносин на прикладі Львівської, Івано-Франківської областей 

(інвестиційне співробітництво між двома державами), міжрегіональна співпраця України 

в Польщі, міжнародні двосторонні відносини України – Польщі на сучасному етапі 
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Форми та методи навчання:  лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: нової та новітньої історії України 

 

 


