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1. Загальна інформація 

Назва 

дисципліни 

Історичні портрети політичних та громадських діячів 

слов’янських країн на уроках історії в школі 

Викладач (-і) Вітенко Микола Дмитрович, к. і. н., доц. 

Контактний 

телефон 

викладача 

(0342) 59-61-46 

E-mail викладача mykola2010v@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг 

дисципліни 

90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на 

сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/  

Консультації Консультації в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю), або ж щосереди 

після занять з 13.30 до 17.00 в 611 аудиторії. 

2. Анотація до курсу 

“Історичні портрети політичних та громадських діячів слов’янських країн на 

уроках історії в школіˮ є важливою складовою частиною загального курсу 

всесвітньої історії не тільки у вузі, але і в загальноосвітніх школах (6-11 

класи). Особливістю курсу є його прикладне та виховне значення. 

Життя та діяльність відомих громадсько-політичних, культурних діячів 

слов’янських народів є невід’ємною частиною загальної історії. Особливо 

важливо знати життєвий шлях осіб, які належали до близьких ментальних та 

світоглядних цінностей українців, з’ясувати їхні історичні виклики і 

відповіді, ступінь адекватності відповідей. 

Саме тому особливо актуальним сьогодні є поглиблене вивчення життя 

відомих політичних та громадських діячів слов’янських народів починаючи з 

епохи раннього середньовіччя і до сьогодення. 

Мета даного спецкурсу полягає у вивченні не лише біографій відомих 

слов’янських громадсько-політичних діячів, але і опанування основних 

принципів і методів біографістики, трактування співвідношення “людина і 

історія”; глибше і повніше пізнати суть персоніфікованої історії слов’янських 

народів; формувати соціально-особистісні компетенції і сприяти розвитку 

індивідуальних здібностей студентів, створювати умови для становлення 

громадянської позиції студентів. 

Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на засвоєння і 

застосування студентами спеціальності 014.03 – Середня освіта (історія) 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
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теоретичних знань з історії центральноєвропейського регіону, усвідомлених 

умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета дисципліни “Історичні портрети політичних та громадських діячів 

слов’янських країн на уроках історії в школіˮ – це підготовка 

висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня 

освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»;  формування у студентів спеціальності 014 “Середня 

освіта (історія)ˮ знання про ключові персоналії в історії слов’янських 

народів; опанування основних принципів і методів біографістики, 

трактування співвідношення “людина і історія”; глибше і повніше пізнати 

суть персоніфікованої історії слов’янських народів; формувати соціально-

особистісні компетенції і сприяти розвитку індивідуальних здібностей 

студентів, створювати умови для становлення громадянської позиції 

студентів, формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими 

інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного 

подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить 

високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; 

виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, 

спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  

. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

інформацію про ключові персоналії в історії слов’янських народів (D6); 

персоніфіковану історію слов’янських народів яка необхідна для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти (D2, D6); 

вміти: 

характеризувати історичні постаті слов’янських народів, розуміти роль і 

місце людини в історичному процесі (D6); 

самостійно організовувати освітній процес на уроках всесвітньої історії із 

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів (D12); 

використовувати знання і вміння і навички складання історичних портретів 

політичних та громадських діячів слов’янських країн для розв’язання 

конкретних завдань у діяльності вчителя історії (D17). 

 

Інтегральна компетентність – на основі засвоєних знань, умінь і навичок 

із дисципліни “Історичні портрети політичних та громадських діячів 
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слов’янських країн на уроках історії в школіˮ здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування 

теорій та методів історичної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов (С1). 

С11. Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і 

процеси із історії слов’янських країн у контексті формування цілісної 

історичної картини світу. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і навички із тематики «Історичні 

портрети політичних і громадських діячів слов’янських країн» у практичній 

діяльності – у викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів всесвітньої 

історії, аналізувати навчальну програму та навчально-методичну літературу у 

контексті персоналізованої історії слов’янських народів, складати  плани-

конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні 

можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес із 

предмету «Всесвітня історія», добирати ефективні методи, прийоми, форми і 

засоби навчання, спрямовані на розвиток вікових та індивідуальних 

особливостей учнів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних 

осіб слов’янських народів із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції  12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6 014 “Середня 

освіта (історія)ˮ 

3 вибірковий 

Тематика курсу1 
Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Тема 1. Лекція, 2 Хрестоматія з Робота з 5/5 3 тиждень 

 
1 При підготовці до семінарських занять та виконанні завдань по самостійній роботі просимо також 

використовувати навчально-методичний посібник із курсу де більш детально розглядається проблематика 

занять, наведено поради для покращення підготовки, вміщено розширену версію актуальної наукової 

літератури. Посібник завантажено у систему дистанційного навчання http://www.d-learn.pu.if.ua/. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
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Проблема 

“людина та 

історія” в 

історіографії 

античності та 

середньовіччя 

1. Фаталізм 

людського буття 

у творах 

істориків 

античності та 

середньовіччя. 

2. Боги та герої в 

античній та 

середньовічній 

історіографії, 

куртуазній 

літературі. 

3. Культ 

імператорів в 

античній 

біографістиці. 

 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год.  

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

лютого 2020 р. 

Тема 2. Людина 

в історичних і 

філософських 

працях Нового 

часу 

1. Історики епохи 

Відродження про 

людину. Піко 

делла Мірандола, 

Еразм 

Ротердамський та 

ін. 

2. Людина і 

правитель у 

творчості М. 

Маккіавелі. 

3. Людина у 

працях істориків 

і філософів доби 

Просвітництва 

(Віко, Монтеск’є, 

Вольтер, Руссо, 

Кондорсе, 

Спіноза). 

4. Людина у 

працях І. Канта, 

Й. Гердера, 

Й. Фіхте, Г. 

Гегеля. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 3. Питання 

співвідношення 

“людини і 

історії” в працях 

істориків і 

філософів ХІХ 

ст. 

1. Людина у 

філософії Ф. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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Ніцше. 

2. Позитивістська 

історіографія про 

людину. 

3. Соціально-

правовий статус 

людини в 

поглядах В. О. 

Ключевського. 

4. Вплив З. 

Фрейда на 

розуміння 

мотивів людської 

діяльності та 

роль людини в 

історії. 

 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Тема 4. 

Фаталізм долі 

людина в 

працях 

європейських та 

американських 

істориків ХХ – 

початку ХХІ ст. 

1. Людина в 

Європі періоду 

занепаду О. 

Шпенглера. 

2. Ж.–П. Сартр 

про людину в 

історії. 

3. Тейяр де 

Шарден і 

“повернення” до 

середньовічного 

історичного 

фаталізму. 

4. “Розчарування 

у прогресі” 

науковців-

істориків. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 5. 

Волюнтаризм в 

працях 

європейських та 

американських 

істориків ХХ – 

початку ХХІ ст. 

1. Макс Вебер і 

його розуміння 

соціальної 

людини. 

2. Абсолютний 

історизм Б. 

Кроче. 

3. Особистість у 

історіософії Р. 

Колінгвуда. 

4. Повернення до 

позитивізму і 

кантіанства. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 
Тема 6. 

Марксистська 

історіографія 

про людину і 

рушійні сили 

історії 

1. Базис і 

надбудова. 

Людина як 

“гвинтик” 

державної 

машини і 

складова частина 

класу. 

2. Класова 

боротьба як 

рушійна сила 

історії. 

3. Поняття 

особистості в 

марксистській 

історіографії. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 7. Сучасне 

бачення 

проблеми 

“людина та 

історія” 

1. К. Ясперс, 

проблема 

осьового часу і 

долі людини. 

2. Ф. Фукуяма – 

людина 

наприкінці 

історії. 

3. Людина в 

методології 

історії сучасних 

українських 

науковців – Н. 

Яковенко та 

Л. Зашкільняка 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 8. 

Історіографічні 

традиції 

розгляду 

особистісного 

фактору в 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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контексті історії 

слов’ян 

1. Житія святих 

як приклад для 

наслідування. 

2. Біографії 

російських 

самодержців і їх 

еволюція. 

3. Розвиток 

слов’янської 

біографістики у 

ХІХ ст. “Герої” і 

“міфи”. 

4. Наукова і 

художня 

біографістика ХХ 

ст. 

год. середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

історичними 

джерелами.  

Тема 9. Великі 

державні і 

політичні діячі 

слов’янських 

народів 

1. Російські 

політики і 

правителі. 

2. Керівники 

польської 

держави і відомі 

політики від 

Мешка І до Б. 

Коморовського. 

3. Видатні чеські 

та словацькі 

політики і 

державні 

керівники. 

4. Болгарські 

державні 

керівники і 

політики. 

5. Видатні 

державні і 

політичні діячі 

Словенії, 

Хорватії, Сербії, 

Чорногорії та 

Македонії. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 10. Видатні 

представниці 

слов’янських 

народів 

1. Видатні жінки 

слов’янського 

середньовіччя. 

2. Відомі жінки-

слов’янки Нового 

часу. 

3. Знамениті 

жінки-слов’янки 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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Новітньої історії. 

4. Роль жінок у 

сучасному 

слов’янському 

світі. 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 
Тема 11. Відомі 

діячі 

слов’янської 

культури 

1. Діячі 

слов’янської 

освіти і науки. 

2. Відомі 

слов’янські 

художники, 

співаки та 

артисти. 

3. Видатні 

слов’янські 

скульптори та 

архітектори. 

4. Знамениті 

слов’янські 

спортсмени. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 12. 

Визначні 

слов’янські 

воїни та 

полководці 

1. Видатні воїни і 

полководці 

слов’янського 

середньовіччя. 

2. Відомі 

полководці-

слов’яни Нового 

часу. 

3. Знамениті 

полководці-

слов’яни 

Новітньої історії. 

4. Відомі сучасні 

слов’янські 

військові. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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Зашкільняка. 

Львів, 2001. 
Тема 13. Відомі 

постаті 

слов’янської 

історії в 

українській 

історіографії 

1. Українська 

біографістика 

ХІХ – початку 

ХХ ст. 

2. Українські 

біографісти 

Західної України 

між двома 

світовими 

війнами. 

3. Українська 

біографістика в 

СРСР та діаспорі. 

4. Сучасна 

українська 

персоналістика. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 14. Славні 

імена 

Прикарпаття 

1. Вихідці із 

Прикарпаття – 

відомі політики. 

2. Діячі освіти і 

науки 

Прикарпаття. 

2. Відомі 

художники, 

співаки та 

артисти 

Прикарпаття. 

3. Видатні 

скульптори та 

архітектори 

Прикарпаття. 

4. Знамениті 

спортсмени 

Прикарпаття. 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 15. Історія 

України в історії 

моєї родини 

1. Мій родовід. 

2. Друга світова 

війна і часи СРСР 

у житті моїх 

дідусів і бабусів. 

3. Життя моїх 

Семінарське 

заняття 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 

год. 

Хрестоматія з 

історії західних 

та південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 
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батьків в часи 

СРСР і 

незалежної 

України. 

4. Моя біографія. 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

6. Система оцінювання курсу 
Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 
 

 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Розрахунок максимальної підсумкової оцінки з навчальної 

дисципліни здійснюється згідно кредитно-модульної 

системи. Максимальна кількість балів, яку можуть 

одержати студенти під час виконання різних видів робіт 

становить до заліку: 

Поточний 

контроль 

Контрольна 

роботи 
Колоквіум 

Самостійна 

робота 

Всього 

35 балів 30 балів 20 балів 15 балів 
100 

балів 

Семінарські 

заняття 

(поточний 

контроль) 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті 

пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом 

виставляння балів від “1” до “5”. Позначення “0” 

виставляється студентові за відмову від відповіді на 

занятті через непідготовленість, або через відсутність на 

занятті без поважної причини, що впливатиме на його 

підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. 

Підсумкова кількість балів за роботу студента на 

семінарських заняттях визначається як середнє 

арифметичне помножене на коефіцієнт. Середнє 

арифметичне визначається як сума набраних студентом 

балів поділена на кількість занять, в яких він брав участь і 
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був оцінений. При цьому відсутність студента на занятті 

без поважної причини враховується при вирахуванні 

середнього арифметичного. Кожен студент зобов’язаний 

взяти активну участь не менше як на одній третині 

семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. 

Пропущене з поважних причин заняття студент може 

“відпрацювати” у формі, визначеній викладачем та 

кафедрою. При цьому виставлення оцінки не 

передбачається, але це відпрацьоване заняття не 

впливатиме на середній арифметичний бал студента. Як 

правило “відпрацювання” проходить у вигляді написання і 

захисту реферату на визначену викладачем тему (вимоги 

до додаткової реферативної роботи встановлюються 

викладачем та кафедрою окремо). 

Вимоги до 

контрольної 

роботи 

Написання контрольної роботи є обов’язковим для 

виставлення підсумкової оцінки при заліку. У випадку, 

якщо студент з якихось причин не написав контрольної 

роботи, він вважається таким, що не виконав усіх видів 

робіт, що передбачаються навчальним планом на семестр з 

даної дисципліни. Такий студент має змогу складати залік 

за талоном № 2, але для цього він повинен виконати 

передбачене кафедрою завдання. 

Контрольна робота передбачає формулювання 5 завдань: 2 

теоретичних, 1 практичного (на знання історичних 

джерел), 1 знання термінів та 1 на знання хронології. 

Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі 

(наведено максимальну кількість балів, яку можна здобути 

за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 10 балів 

2 теоретичне 10 балів 

3 практичне 5 балів 

4 знання термінів 3 бали 

5 знання хронології 2 бали 

Колоквіум Оцінювання рівня засвоєння цілого блоку питань, що 

виноситься на самостійне вивчення студентів відбувається 

у вигляді усного колоквіуму. Перелік питань додається. 

Критерії оцінювання колоквіуму (оцінюється в діапазоні 

від 0 до 20 балів) 

Критерії Бали 

глибока, розгорнута відповідь 

зі знанням джерел та 

історіографії 

16-20 балів 
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правильна стисла відповідь 12-15 балів 

поверхова відповідь 8-11 балів 

поверхова відповідь з 

наявністю окремих помилок 

4-7 балів 

розкриття окремого аспекту 

питання 

1-3 бали 

неправильна відповідь або її 

відсутність 

0 балів 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять 

час. 

Метою самостійної роботи є вироблення студентами 

навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити 

головні, стержневі аспекти проблем, що потребують 

твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію 

щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її 

обґрунтувати. 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання 

ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і 

деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка 

реферативних матеріалів з наукових публікацій по 

важливих проблемах даної навчальної дисципліни. 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у 

вигляді та написання реферату. 

Критерії оцінювання реферату (оцінюється в діапазоні від 

0 до 15 (10) балів) 

Критерії 6 семестр 

● глибоке розкриття 

проблеми, з відображенням 

авторської позиції 

- 12-15 балів 

● обґрунтоване розкриття 

проблеми 

- 9-11 балів 

● тема розкрита неповно - 6-8 балів 

● реферат суто 

компілятивного рівня 

- 3-5 балів 

● розкритий лише окремий 

аспект 

- 1-2 бали 

● реферат не зарахований - 0 балів 

7. Політика курсу 

Відвідування занять і виконання навчального навантаження студентами. 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. 

Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також 
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є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні 

форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 

участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані 

виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична 

підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 

доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 

Обов’язковим є написання запланованих письмових (контрольних, 

самостійних, індивідуальних) робіт. 

Студенти мають інформувати керівництво факультету та викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усі строків визначених для виконання усі видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

8. Рекомендована література 
1. Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян: давня доба, середньовіччя. Навчальний 

посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2011. – С. 372 – 375. 

2. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. – Минск, 1987-1991. – Т. 1. 

3.Авторханов А. Ленин в судьбах России // Новый мир. – 1991. – № 1. 

4.Авторханов А. Технология власти. От Хрущева в Брежневу // Вопросы истории. – 1993. 

– № 2. 

5.Ададуров В. Дюпон-Мельниченко В. Французька історіографія ХХ століття. – Львів, 

2001. 

6.Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. – Л.: Наука, 

1988. 

7.Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Николай II // Вопросы истории. – 1993. – № 2. 

8.Анисимов Е. В. Время петровских реформ. – Л., 1989. 

9.Антонов-Овсиенко А. Портрет тирана. – М., 1994. 

10. Антонов-Овсиенко А. Сталин и его время // Вопросы истории. – 1989. – № 1-4. 

11. Анфилов А. М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах // 

Отечественная история. – 1994. – № 3. 

12. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. Москва, 1984. 

13. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. Москва. 1987. 

14. Бегунов Ю. К. Александр Невский: Жизнь и деятельность святого и благоверного 

князя. – М.: Молодая гвардия, 2003. 

15. Блок М. Апология истории или Ремесло историка . Москва, 1973. 

16. Боллинброк А. Письма об изучении и пользе истории. Москва, 1978. 

17. Бондаренко Г. Історичне пізнання : питання теорії і практики. Луцьк, 1998. 
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18. Боханов А. Император Александр III. – М., 1998. 

19. Боханов А. Император Николай II. – М., 1998. 

20. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація. Київ, 1995-1998. Т.1-3. 

21. Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в 

ХІХ-ХХ вв. Ленинград, 1979. 

22. Валишевский, К. Сын Великой Екатерины Император Павел I. Его жизнь, 

царствование и смерть. Репринтное воспроизведение / К.Валишевский. – М., 1990. 

23. Вебер М. Работы М.Вебера по социологии, религии и культуре. М., 1991. 

24. Великанова О. В. Образ Ленина в массовом сознании // Отечественная история. – 

1994. – № 2. 

25. Водарский Я. Е. Петр І // Вопросы истории. – 1993. – № 6. 

26. Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет. В 2-х кн. – М., 1994. 

27. Волкогонов Д. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2-х кн. – М., 1997. 

28. Волкогонов Д. Сталин. В 2-х кн. – М., 1994. 

29. Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. Москва. 1988. 

30. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология М.Вебера и 

веберовский ренессанс. Москва, 1991. 

31. Губман Б.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. Москва. 

1991. 

32. Долбилов М. Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. – 1998. 

– № 10. 

33. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва, 1974. 

34. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 

35. Егорова В.С. О природе исторического познания. Москва, 1986. 

36. Зайончковский, П.А. Александр III и его ближайшее окружение / П.А.Зайончковский 

// Вопросы истории. – 1966. – № 8. – С. 130 – 146. 

37. Захарова Л. Г. Александр II // Вопросы истории. – 1992. – № 6-7. 

38. Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. Львів, 1996. 

39. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999. 

40. История Отечества. С древнейших времен до наших дней. Энциклопедический 

словарь / Составители Б. Ю. Иванов, В. М. Карев, Е. И. Куксина, А. С. Орешников, О. В. 

Сухарева. – М., 1999. 

41. История России XVIII – XIX веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

42. История России XХ – начала XХI веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

43. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Н. И. Павленко, 

И. Л. Андреев, В. А. Федоров; Под ред. Н. И. Павленко. – М., 2004. 

44. История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л. В. Милова. – 

М., 2006. 

45. Казаков Р.Б., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Я иду на занятия ... по методологии 

и теории истории. Москва, 2002. 

46. Каменский А. Б. “Под сенью Екатерины…”. – Спб., 1992. 

47. Каменский А. Б. Екатерина II // Вопросы истории. – 1989. – № 3. 

48. Каменский А. Б. Политика как искусство возможного // Родина. – 1993. – № 1. 

49. Капустина Т. А. Николай I // Вопросы истории. – 1993. – № 11-12. 

50. Карамзин Н. М. История государства Российского. – Кн. 1-3 (Т. 1-12). – М., 1988 – 

1989. 

51. Кирпичников, А. Н. Александр Невский: между Западом и Востоком // Вопросы 

истории. – 1996. – № 11-12. 

52. Ключевский В. О. Исторические портреты. – М., 1990. 

53. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1-9. – М., 1987 – 1990. 

54. Кобрин В. Б. Иван Грозный. – М., 1989. 

55. Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в 
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средневековой России // История СССР. – 1991. – № 4. 

56. Ковалевский П. Петр Первый – государь // Диалог. – 1992. – №15-18. 

57. Колінгвуд Р.Д. Ідея історії. Київ, 1996. 

58. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелен. – Т. 1-4. 

– М., 1998. 

59. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х т. 

– М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 

60. Котляр Н. Ф. Данило Галицький. Біографічний нарис. – К.: Альтернативи, 2002. 
61. Кучкин В. А. Александр Невский – государственный деятель и полководец 
средневековой Руси // Отечественная история. – 1996. – № 5.  
62. Кучкин В. А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. – 1995. – №5-6. 
63. Кучкин В. А. О дате рождения Александра Невского // Вопросы истории. – 1986. – № 
2. 
64. Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. – М., 1996. 
65. Лосев Л.Ф. Античная философия истории. Москва, 1977. 
66. Ляшенко Л. Н. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра II. – М., 1994. 
67. Медведев Р. А. Генсек с лубянки // Октябрь. – 1990. – № 3. 
68. Медведев Р. А. Личность и эпоха. – М., 1991. 
69. Медведев Р. А. Н. С. Хрущев: политическая биография. – М., 1990. 
70. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1-3. – М., 1993 – 1995. 
71. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. – М., 2005. 
72. Мучник В.М. В поисках утраченного смысла истории (Генезис и эволюция 
исторических взглядов А.Д.Тойнби). Томск, 1986. 
73. Нариси історії Росії: Пер. з рос. / Б. В. Ананьїн, І. Л. Андреєв, Є. В. Анісімов; За заг. 
ред. О. О. Чубар’яна. – К.: Ніка-Центр, 2007. 
74. Наумов В. Н. Борьба Н. С. Хрущева за единоличную власть // Новая и новейшая 
история. – 1996. – № 2. 
75. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиевна Н. Г., Сивохина Т. А. История России. 
Учебник. – М., 2006. 
76. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ, 1994. 
77. Павленко Н. И. Екатерина II // Родина. – 1995. – № 11; 1996. – № 1, 2, 3, 5. 
78. Павленко Н. И. Петр I и его время. – М., 1989. 
79. Павленко Н. И. Петр Великий. – М., 1992. 
80. Пашуто В. Т. Александр Невский. – М., 1975. 
81. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. – Ч. 1-2. – М., 1994. 
82. Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: ПАІС, 2008. 
83. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Київ, 1994. Т.1-2. 
84. Поцелуев В.А. История России XX столетия: (Основные проблемы): Учеб. пособие 
для студентов вузов. — М., 1997. 
85. Пріцак О. Історіографія та історіософія М.Грушевського. Київ, 1991. 
86. Рабкина Н. А. Константин Петрович Победоносцев // Вопросы истории. – 1995. – № 2. 
87. Рахматуллин М. А. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. – 1996. – № 
6; 1997. – № 1. 
88. Реконструкція світоглядних парадиґм (нові тенденції в західній філософії). Київ. 1995. 
89. Романовы. Исторические портреты. 1762 – 1917. – М., 1997. 
90. Россия – путь сквозь века. – Т. 1-24. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.  
91. Санцевич А.В. Методика историчесокго исследования. Киев, 1990. Зашкільняк Л. 
Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999. 
92. Сахаров, А.Н. Александр I. – М., 1998. 
93. Скрынников Р. Г. Иван Грозный и его время. – М., 1991. 
94. Современная зарубежная немарксистская историография. Критический анализ. 
Москва, 1989. 
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95. Соловьев В., Клепикова Е. Борис Ельцин. Политические метаморфозы. -  М., 1992.
96. Соловьев С. М. Сочинения. -  Кн. 1 -  22. -  М., 1988-98.
97. Таккер Р. Сталин: путь к власти (1879 -  1929). -  М., 1991.
98. Татищев В. Н. История Российская. -  Т. 1-7. -  M.-JL, 1962 -  1968.
99. Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Київ, 1995. Т. 1-2.
100.Толмачев Е. П. Александр II и его время: В 2 кн. -  М.: Терра, 1998.
101.Тютчев А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания, дневник. 1853 -  1882. -  
М., 1990.
102.Ульянов Н. Александр I // Родина. -  1992. -  № 6-7.
ЮЗ.Уортман Н. Николай II и образ самодержавия // История СССР. -  1991. -  № 2.
104.Февр Л. Бои за историю. Москва. 1991.
105. Федоров В. А. Александр I // Вопросы истории. -  1990. -  № 1.
106. Федотов, F. П. Святые Древней Руси. -  М., 1997.
107.Фишер Л. Жизнь Ленина. В 2-х т. -  М., 1997.
108.Фромм Э. Бегство от свободы. Москва. 1990.
109.Хрущев Н. С. Мои размышления о Сталине // Вопросы истории. -  1992. -  № 2-3.
110.Чернов В. Ленин глазами соперника // Огонек. -  1991. -  № 4.
111.Чернуха В. F. Александр III // Вопросы истории. -  1992. -  № 11-12.
112.Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. -  М., 1991.
113.Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Курс лекций. 
Ленинград, 1982.
114.Шмаков B.C. Структура исторического знания и картина мира. Новосибирск, 1990.
115.Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва, 1991.______________________________

Вітенко М. Д.


