
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код 
2. Назва: «Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі»  

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2, 3 або 4 й 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3, 4, 5, 6, 7 або 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 
8. Прізвище, ініціали лекторів: канд. іст. наук, доцент Клинова-Дацюк Г.Д. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 

- аналізувати та порівнювати досвід співробітництва з ЄС країн Центрально-Східно-Східної 

Європи та України;  

- обґрунтовувати власну позицію щодо преваг і загроз європейської, євроатлантичної та  

євразійської інтеграції України;  

- прогнозувати проблеми і перспективи майбутнього України у системі світових інтеграційних 

процесів.  

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія та культура 

України. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Зародження та розвиток європейської інтеграції (1945-1989 рр.). 

Тема 2. Особливості європейських інтеграційних перетворень у 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ 

ст. Тема 3. Спільні політики Європейського Союзу. Тема 4. Україна та процеси європейської 

інтеграції. Тема 5. Євроатлантична інтеграція. Тема 6. Відносини України та НАТО. Тема 7. 

Участь України в регіональних інтеграційних процесах.  

Тема 8. Участь України в інтеграційних процесах на пострадянському просторі.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
 1. Клинова-Дацюк Г.Д. Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі. Навч. посібн. Рівне, 2012. 

2. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: історія та засади функціонування. Навч. 

посібн. Київ, 2009. 

3. Сидорук Т.В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Навч. посібн. Львів, 2010.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи викладання: проблемні лекції, інтерактивні методи (прес-конференції, «круглі 

столи»), пояснювально-ілюстративний (фотоальбоми, карти, схеми), дослідницько-пошуковий 

(індивідуальні та групові науково-дослідницькі завдання), використання комп’ютерних 

технологій та  мультимедійних презентацій. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік у кінці семестру. 

Поточний контроль 100 балів: тестування, опитування.  

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри українознавства              

канд. філол. наук, доцент                                           Л.Д. Малевич 

 
 
 

DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code 
2. Title: «Ukraine and integration processes in modern Europe». 

3. Type: elective 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2, 3 or 4 

6. Semester, when the discipline is studied: 3, 4, 5, 6, 7 or 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturers: Ph.D. in Historical Sciences, Associate Professor Halyna D. 

Klynova-Datsiuk,  

9. Results of studies: After studying the discipline, the student must be able to 

- to analyze and compare the experience of cooperation with the EU of the countries of Central and 

Eastern Europe and Ukraine; 

- substantiate their own position on the benefits and threats of the European Union, 

 Euro-Atlantic and Eurasian integration of Ukraine; 

- to forecast the problems and prospects of Ukraine's future in the system of world integration 

processes. 

10. Forms of organizing classes: lectures, seminars, individual work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: History and culture of Ukraine. 

12. The content of the course: Theme 1.  The birth and development of European integration (1945-

1989).Theme 2. Features of European integration transformations in the 1990s. - beginning of the XXI 

century. Theme 3. Common policies of the European Union.  

Theme 4. Ukraine and the processes of European integration. Theme 5. Euro-Atlantic integration. 

Theme 6. NATO-Ukraine relations. Theme 7. Ukraine's participation in regional integration 

processes. Theme 8. Ukraine's Participation in the Integration Processes in the Post-Soviet Space.  

13. Recommended educational publications: 
1. Klynova-Datsiuk H.D. Ukraine and integration processes in modern Europe. Educ. manual. Rivne, 

2012.  

2. Kopiyka V., Shynkarenko T. The European Union: history and principles of functioning. Educ. 

mаnual. Kyiv, 2009. 

3. Sydoruk T.V. Integration processes in modern Europe. Educ. manual. Lviv, 2010. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 16 hours, seminars – 

14 hours, individual work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: problem lectures, interactive methods (press conferences, roundtables), 

explanatory and illustrative (photo albums, maps, schemes), investigation and research (individual 

and group research tasks), the use of computer technologies and multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of the semester. 

Current control of 100 points: testing, questioning. 

 16. The language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Ukrainian Studies 

Ph.D. in Philological Sciences, Associate Professor                                     L.D. Malevych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


