ПЛАН
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Політичні партії та рухи к. ХІХ – поч. ХХІ ст.»
практичні заняття, годин – 16
Викладач – Корнієнко К.В.
Обсяг в
годинах

Назва та стислий зміст практичного заняття

Мета роботи

Змістовий модуль 1.
4

Перші політичні партії на Визначити основні етапи
зародженян
політичного
українських землях
Заняття 1-2.

1. Партії Західної України та їх лідери
2. Партії Наддніпрянщини та їх лідери
3. Зародження ідей соціалізму
2

2

Заняття 3. Розгортання політичного життя на
тлі революційних та військових подій.
1. Страйковий робітничий рух в Україні
2. Зародженян профспілкового руху та його
вплив на суспільство
3. Формування української парламентської
групи
4. Національні рухи в роки Першої світової
війни
Заняття 4. Національно-визвольні змагання
1917-1920 рр.
1. Рух автономістів та самостійників.
2. Протидіючі рухи: «білі», «червоні»,
«анархісти».

життя
на
українських
земляк к. ХІХ – поч. ХХ ст.
Знати основних ідеологів
українського соціалізму.
Піддати
аналізу
наймассовіші рухи в роки
національно-буржуазної
революції 1905-1907 рр. та
їх вплив на суспільство.
Визначити
ставлення
провідної української еліти
до участі українців у
Першій світовій війні.
Розглянути предстаників
провідних політичних течій
і зазначений час,
сформувати уявлення про
спільне та різне у їх
програмних положеннях.
Визначити найвпливовіші
політичні сили та наслідки
їх діяльності.

Змістовний модуль 2.
2

2

Заняття 5. Політичні партії та рухи України в
міжвоєнний період.
1. Комунізм,
як
ідеологія,
та
його
затвердження в Україні
2. Прояви націонал – комунізму та його
представники.
3. Політичні організації Західної України

Проаналізувати
напрямки роботи КПУ та
ступінь її впливу на
суспільство.
Розглянути
націоналістичні рухи
Західної України.
Порівняти рівень розвитку
політичного життя
Українців у складі різних
держав.
Заняття 6. Опозиційні рухи в УРСР.
Визначити основні
1. Покоління шістедесятників та їх роль у напрямки роботи
відродженні національного та культурного опозиційних рухів в
життя
Україні радянської доби.

2. Формування дисидентського руху та їх участь
у відстоюванні прав громадян.
2

2

Заняття 7. Боротьба Народного руху України за
незалежність.
1. Зародження Руху. Створення основної
концепції та стратегії діялності.
2. Ідейні лідери та очільники
3. НРУ – політична партія
Заняття 8. Політичне життя доби незалежності
1. Оформлення багатопартійності України та її
представники.
2. Сплеск політичної думки під час
національних революцій 2004 та 2013 рр.

Знати основних лідрів та
ідеологів.
Зясувати основні етапи
задодження та розгортання
Народного руху України.
Визначити роль та місце в
історії та політичному
житті країни.
Сформувани уявлення
про основні етапи
формування
багатопартійності в
державі. Проаналізувати
програмні засади
українських політичних
партій, визначити спільне
та відмінне.

