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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія центрально-Східної Європи нового часу 

Викладач (-і) Комар Володимир Леонович 

Кобильник Роман Васильович 

Контактний телефон викладача 0676087380 

E-mail викладача roman.kobylnyk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2 Вибіркова дисципліна 

2.2.1 Дисципліна за вибором ВНЗ 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

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

Консультації вівторок, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Центрально-Східна Європа, від найдавнішого часу перебуває на перехресті цивілізаційних впливів між Заходом і 

Сходом, Північчю і Півднем, протягом усього історичного розвитку зберігає особливі риси суспільно-політичних, 

релігійно-етнічних, соціально-економічних та культурних відносин, що відбилися на суспільному житті і 

менталітеті його народів. Курс «Історія Центрально-Східної Європи нового часу» звертає більшу увагу на регіон, у 

якому відбувався історичний розвиток України і українського народу, і який чинив безпосередній й 

опосередкований вплив на суспільну свідомість українців. З народами цієї частини континенту Україна й українці 

вступали у прямі контакти і взаємини, зазнавали взаємовпливів. 

«Історія Центрально-Східної Європи нового часу» – це дисципліна, яка вивчає політичні, соціокультурні, 

економічні процеси в конкретних формах і просторово-часових вимірах. Важливою особливістю курсу є те, що він 

зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – середня освіта (історія)  теоретичних 

знань з нової історії країн Центрально-Східної Європи, усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти.  

3. Мета та цілі курсу  

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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Мета викладання дисципліни –  засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок 

студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 

014 Середня освіта (Історія) з дисципліни «Історія Центрально-Східної Європи нового часу»; опанування і 

застосування ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та інтерпретації історичного минулого 

регіону; формування інтегральної, загальних, фахових 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.   
 

Завдання: ознайомити студентів із політичною, соціально-економічною, освітньо-культурною, релігійною історією 

країн Центрально-Східної Європи  кінця XVIII – початку ХХ ст., навчити використовувати в професійній і 

соціальній діяльності знання з історії Центрально-Східної Європи, порівнювати їх із історією України та 

загальносвітовими історичними процесами даного історичного періоду; виробити в студентів навички самостійних 

оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних проблемах. Одним з головних завдань курсу є формування 

в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення 

патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. 

 
–  

4. Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- термінологію і наукову періодизацію предмету (D 5); 

- політичні, соціокультурні, економічні процеси історичного розвитку народів Центрально-Східної Європи в 

даний період (D 2); 

-  вплив загальноєвропейських та світових чинників на результати національного відродження та 

державотворчі процеси народів Центрально-Східної Європи (D 2). 

- діяльність історичних осіб (D 6). 

вміти: 

– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії Центрально-Східної Європи нового часу, 
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оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контесті формування цілісної історичної картини 

розвитку країн Центрально-Східної Європи (D 2); 

– розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки в логіці міркувань, виявляти помилки, фальсифікації та стереотипи; а також вміти складати 

таблиці, схеми, графіки (D 11); 

– синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною властивістю, користуючись 

стуктурно-логічними схемами (D 11);  

– орієнтуватися в історичному часі і просторі, розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних 

умовах певного часу, співвідносити історичні події, явища в історії країн Центрально-Східної Європи, історії 

України і всесвітньої  історії загалом, використовувати міждисциплінарний підхід (D 11); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом (D 5); 

– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб, соціальних груп (D 6); 

– самостійно аналізувати явища суспільно-політичного життя у країнах ранньомодерного періоду (D22). 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми нової історії країн Центрально-Східної 

Європи, приймати нестандартні рішення у практиці викладання історії в навчальних закладах середньої освіти та у 

процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів методики викладання і 

характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в 

основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу конкретної історичної інформації з курсу (С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси нової історії Центрально-Східної Європи 

в контексті формування цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією щодо нової історії 

Центрально-Східної Європи (С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію щодо конкретних проблем нової історії 
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Центрально-Східної Європи, брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність конкретних історичних постатей нової історії 

Центрально-Східної Європи із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у країнах Центрально-Східної Європи нового періоду, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семес

тр 
Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3-й 

семестр 

014 Середня освіта (Історія) ІІ курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконан

ня 
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Тема 1. Вступ до курсу.  Предмет і 

завдання курсу. Структура і зміст 

курсу. Регіони Європи. Центрально-

Східна Європа (ЦСЄ) як регіон. 

Основні джерела і праці, навчальні 

посібники до вивчення курсу. 

Дослідження історії Центрально-

Східної Європи в Україні і за 

кордоном. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Самостійна 

робота 2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К.: 

Критика, 2004. –  463 с. 

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002.* 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001. – 660 с. 

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 

1998. – 668 с.  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 2. Народи ЦСЄ в суспільно-

політичних  процесах початку ХІХ 

ст. Просвітництво. Велика 

Французька революція. Розвиток 

наукових знань і техніки. Комунікації. 

Особливості соціально-економічного 

розвитку. Послаблення станового 

поділу суспільства і демократизація 

суспільно-політичного життя. Ідеї 

лібералізму. Виникнення ідеологій 

лібералізму, консерватизму. 

Романтизм. Формування модерних 

націй та ідеології націоналізму. 

Самостійна 

робота 2 год. 

 

 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. 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 Протягом 

семестру 
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Періодизація  національно-визвольних 

рухів.  

 

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998.  
Тема 3. Поділи Речі Посполитої та їх 

наслідки.  

Польське питання. Особливості 

становища польських земель у 

Австрії, Прусії і Росії. 

 Варшавське князівство. Політика 

європейських держав у польському 

питанні.  

Рішення Віденського конгресу. 

Священний Союз і європейська 

політика. Королівство Польське.  

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Лекція 2 год. 

Самостійна 

робота 2 год. 

 

1.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

2.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

1990. – К., 2007. 

3.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

4.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

5.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 4. Національно-визвольний 

рух польського народу 30-50 рр. 

ХІХ ст.  

Повстання 1830-1831 pp. Велика 

еміграція: нові програми визволення. 

Польське повстання 1846 р. Польсько-

українські протиріччя в ході „весни 

народів”. Політика Відня в період 

революційних подій 1848 р. Велике 

Князівство Познанське, Сілезія, 

Семінарське 

заняття 2 год. 

Самостійна 

робота 2 год. 

 

 

1.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

2.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

1990. – К., 2007. 

3.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

4.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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Помор'я у складі Пруссії. Зростання 

національної свідомості поляків. 

Познанське повстання 1848 р. у  

Королівстві Прусія. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

5.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

 
Тема 5. Соціально-економічний і 

культурний розвиток польських 

земель. Зміни суспільної свідомості 

поляків у першій половині XIX ст. 

Розвиток буржуазних відносин у 

польських землях. Модернізація 

соціальної структури. Впливи 

польського національного руху на 

народи Центрально-Східної Європи. 

Культура польського романтизму. 

Месіанізм.  

 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 год. 

 

1.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

2.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

1990. – К., 2007. 

3.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

4.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

5.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 6. Білоруські землі в першій 

половині ХІХ ст. Соціально-

економічні відносини в білоруських 

землях.  Політика русифікації  

білорусів російським  царизмом. 

 

Самостійна 

роб 4 год 

1.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

2.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

5\5 Протягом 

семестру 
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університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

3.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

4. Чигринов П. Г. Очерки истории 

Беларуси. Учеб. Пособие для вузов. – 

Минск: Высшая школа, 2000. 

 

 

джерелами.  

 

Тема 7. Чеське національне 

відродження. Періодизація і 

соціальна база чеського національного 

відродження. Будителі. Ідея 

слов’янської спільності. Національний 

рух: ліберали і радикали. 

Австрославізм. Початки 

індустріалізації в Чехії. Чеська 

культура і наука. Чеський рух під час 

революції 1848 р. Слов’янський з’їзд у 

Празі. Словацький національний рух. 

Словаки під час революції 1848 р. 

Словацька культура і наука. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 год 

 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 8. Антигабсбурзька опозиція в 

Угорщині. Національна 

самосвідомість угорців. Революція 

Самостійна 

робота 2 год 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

Робота з 

історичними 

термінами, 

5\5 Протягом 

семестру 
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1848-1849 pp., австро-угорська війна. 

Національне відродження хорватів. 

Утворення іллірійських провінцій. 

„Іллірійський рух”. Хорватський 

національний рух у 1848-1849 pp. 

Словенське національне відродження. 

Будителі.  

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

5. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – 

XIX ст. К., 2003 

 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

Тема 9. Етнополітичний і соціально-

економічний розвиток слов’янських 

народів в складі Османської імперії в 

пер. пол. XIX ст. 

Османська імперія в першій половині 

XIX ст.: внутрішній розвиток і 

міжнародне становище. Російсько-

турецькі та австро-турецькі війни. 

Національне пробудження народів 

Балкан, посилення визвольних рухів. 

Чорногорська теократична держава: 

внутрішня і зовнішня політика 

Негошів.  

Об’єднання Боснії і Герцеговини. 

Національне відродження сербів. 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 год 

 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 



12 

Перше сербське повстання. Початок 

державного будівництва. Друге 

сербське повстання. Здобуття 

автономії, Сербське князівство, його 

розвиток у 30—60-х роках XIX ст. 

Національна свідомість і культура 

сербів.  

Болгарське національне відродження. 

Формування національної свідомості. 

Гайдуцький рух. Боротьба за 

національну церкву.  

Особливості національного руху в 

Македонії. Становище албанських 

земель. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 
 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

5. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – 

XIX ст. К., 2003 
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Тема 10. Соціально-економічний 

розвиток Російської імперії у 

першій половині ХІХ ст.  

Територія та адміністративний поділ. 

Населення та його станова структура. 

Сільське господарство. Виникнення 

осередків і центрів товарного 

землеробства. Поміщицьке 

господарство. Проблема “кризи 

кріпосництва”. Розвиток 

промисловості. Початок промислового 

перевороту в Росії. Міста. Транспорт. 

Внутрішня і зовнішня торгівля. 

Підсумки економічного розвитку Росії 

першої половини ХІХ ст. 
 

Самостійна 

робота 2 год 
1.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.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 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 11. Внутрішня і зовнішня 

політика Росії в 1796-1812 рр.  

Павло І: внутрішня і зовнішня 

політика.  

Олександр І і спроби ліберальних 

реформ. М.М.Сперанський і його план 

реформування державного устрою 

імперії. Зовнішня політика на поч.. 

ХІХ ст. Участь Росії у ІІІ і ІV 

антинаполеонівських коаліціях. 

Тільзітський мирний договір 1807 р. 

Східне питання у зовнішній політиці 

Росії на початку ХІХ  ст. Російсько-

турецька війна 1806-1812 рр. 

 

Самостійна 

робота 4 год 
1.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.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. – 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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М., 2004 

 

Тема 12. Французько-російська вій 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

на 1812 р. та її наслідки для Росії та 

Західної Європи. 

 Вторгнення військ Наполеона в 

Росію. Бородінська битва. Французи в 

Москві. Тарутінський марш-маневр. 

Партизанський рух. Відступ 

французької армії. Битва на Березині. 

Закордонні походи російської армії 

1813-1814 рр.  Віденський конгрес та 

його рішення. 

 

Самостійна 

робота 2 год 
1.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.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 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 13. Російська імперія у  1815-

1825 рр. Декабристський рух.  

Ліберальні реформи 1815-1819 рр. 

Військові поселення. “Аракчеєвщина”.  

Підсумки політичного курсу 

Олександра І. Європейський напрямок 

зовнішньої політики. Початок Великої 

Кавказької війни.. 

Початки визвольного руху в Росії. 

Ранні організації майбутніх 

декабристів: “Союз порятунку”, 

“Союз благоденствія”. Організація 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 год 

1.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.История России с древнейших 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Південного і Північного товариств 

декабристів. Конституційні проекти 

П.І.Пестеля і М.М.Муравйова.  

Програма і діяльність “Товариства 

об’єднаних слов’ян”. Повстання 

декабристів та його наслідки. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

времен до 1861 года: Учеб. для вузов / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. 

Федоров; Под ред. Н. И. Павленко. –

5.Восстание декабристов. Материалы 

и документы. – Т. 1-18. – М.-Л., 1925 – 

1986. 

 

Тема 14. Внутрішня і зовнішня 

політика російського 

самодержавства у другій чверті ХІХ 

ст.      Характер правління Миколи І. 

Діяльність Комітету 6 грудня 1826 р. 

Кодифікація законів. Політика в галузі 

освіти і видавничої справи. Соціальна 

політика. Селянське питання.  

Суспільство та ідеї в кінці 20-х – 30-х 

рр. ХІХ ст. Консервативний напрямок 

та його представники. “Теорія 

офіційної народності”. Ліберально-

опозиційний напрямок. Західники і 

слов’янофіли. Формування 

радикально-демократичного напрямку 

російської суспільної думки. 

Петрашевці. 

Зовнішня політика  Росії у другій 

чверті ХІХ ст. “Східне 

питання”.Кримська війна 1853-1856 

рр. Завоювання Росією Північного 

Кавказу. 

 

Самостійна 

робота 2 год 
.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.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 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Тема 15. Російська культура у 

першій половині ХІХ ст.  

Система освіти. Наука наукові центри. 

Особливості розвитку російської 

культури.  

 

Самостійна 

робота 2 год 
1.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

2.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. 

3.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

4.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. – 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

 Протягом 

семестру 

 

Тема 16. Модернізаційні процеси у 

Європі в др. пол. ХІХ ст.  

Індустріалізація, демократичні 

реформи, розвиток парламентаризму. 

Зміни соціальної структури 

суспільств. Суспільна свідомість. 

Соціальні рухи та ідеології – 

соціалізм, анархізм. Робітничий рух і 

робітничі партії. Ліберальні і 

консервативні партії. Проблеми 

міжнародних відносин в Європі. 

„Східна криза” і війни на Балканах. 

Утворення нових національних 

держав. 

 

Самостійна 

робота 2 год 
1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Тема 17. Слов’янські народи у 

складі Російської імперії в другій 

половині ХІХ ст. 

Польський національний рух 50-х – 

початку 60-х років XIX ст. Повстання 

1863-1864 pp. Русифікація. Економічні 

та соціальні процеси в Королівстві 

Польському. Національний та 

соціалістичний рухи. Виникнення 

політичних партій. Революція 1905 р. 

у Королівстві Польському.  

Білоруські та литовські землі в складі 

Російської імперії. Політика 

централізації та русифікації. 

Соціально-економічний розвиток. 

Національно-культурне відродження 

білорусів та литовців.  

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 4 год 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

 

Тема 18. Поляки в складі Німецької 

імперії.  

Внутрішня й зовнішня політика 

Німеччини. Парламентаризм і 

політика щодо національних меншин. 

„Культуркампф”. Польське 

суспільство і його структура. 

Польський національний рух, 

розвиток освіти та культури.  

Лужицькі серби в умовах 

онімечування. 

Самостійна 

робота 2 год 
1.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

2.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

1990. – К., 2007. 

3.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

4.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 Протягом 

семестру 
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 5.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

Тема 19. Слов’янські народи 

Австро-Угорської імперії у другій 

половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Внутрішній розвиток Австрійської 

імперії, утворення дуалістичної 

монархії.Конституціоналізм 

Польсько-українські суперечності і 

конфлікти в Галичині. Розвиток 

польської культури й науки. Польські 

політичні партії. 

 Розвиток чеського національного 

руху. Чеські політичні партії та їхні 

програми на початку XX ст. 

Культурне життя чехів.  

Словенці в складі імперії. Словенська 

культура. 

Словаччина у складі Угорщини. 

Словацький національний рух 

Політичні партії і товариства. 

Культурні здобутки словаків. 

Становище хорватів. Політичні 

орієнтації. Хорвато-угорська угода 

1868 р. та її наслідки. Пожвавлення 

хорватського національного руху. 

Хорвато-сербська коаліція. Культурне 

життя хорватів. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Лекція 2 год 

Самостійна 

робота 2 год 

1.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

2.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

1990. – К., 2007. 

3.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

4.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

5.История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Тема 20. Криза Османської імперії і 

посилення національно-

визвольного руху в балканських 

слов’ян.  

Визвольні рухи балканських народів. 

Суспільно-політичний рух у Сербії у 

60 – 70-х роках XIX ст.  

Повстання 1875 р. у Боснії і 

Герцеговині.  

Повстання 1876 р. у Болгарії. 

Російсько-турецька війна 1877-1878 

pp. та її наслідки. Сан-Стефанський 

мир. Берлінський конгрес. 

Становлення Болгарської держави: 

політичні табори і суспільні рухи. 

Проголошення незалежності Болгарії. 

Окупація й анексія Боснії і 

Герцеговини Австро-Угорщиною. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

5. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – 

XIX ст. К., 2003 
 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

 

Тема 21. Становлення нових держав 

на Балканах.  

Сербське Королівство наприкінці XIX 

– на початку XX ст.: суспільно-

політичний розвиток. 

Чорногорія: внутрішній розвиток і 

зовнішня політика.  

Утвердження Румунського 

Королівства та його зовнішня 

політика.  

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 год 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К., 

2004.  

2. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Боротьба албанського народу за 

незалежність. Повстання 1909-1912 

pp. Проголошення албанської 

держави.  

Македонський національний рух. 

Політична криза на Балканах. 

Балканські війни 1912-1913 pp. 

Культурний розвиток балканських 

народів. 

 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4. История южных и западных славян: 

В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и 

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

5. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – 

XIX ст. К., 2003 

6.Смирнова Н. Д. История Албании в 

ХХ веке. – М.: Наука, 2003. – 431 с. 

 

 

Тема 22. Зовнішня політика Росії у 

другій половині ХІХ ст.  

Кримська війна. Боротьба російської 

дипломатії за перегляд умов 

Паризького миру. Політика Росії на 

Балканах. Російсько-турецька війна 

1877-1878 рр. Сан-Стефанський 

договір і доля слов’янських народів. 

Берлінський конгрес і його рішення. 

Завоювання Росією Середньої Азії. 

Політика Росії на Далекому Сході. 

 

Самостійна 

робота 2 год 
1.Киняпина Н. С. Внешняя политика 

России 2-й половины XIX в. – М., 

1974. 

2.Толмачев Е. П. Александр II и его 

время. – Кн. 1-2. – М., 1998. 

3.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. 

4.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

 

Тема 23. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 

в Російській імперії. 

Внутрішня політика Російської імперії 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 2 

1.Нариси історії Росії: Пер. з рос. / Б. 

В. Ананьїн, І. Л. Андреєв, Є. В. 

Анісімов; За заг. ред. О. О. Чубар’яна. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

5\5 Протягом 

семестру 
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у друг. пол. ХІХ ст. Соціально-

економічне становище. Скасування 

кріпосного права в Росії.  

Земська, міська, судова, фінансова, 

освітня і військова реформи. 

Політичні і соціально-економічні 

наслідки реформ. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

– К.: Ніка-Центр, 2007. 

2.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

3.Зайончковский П. А. Отмена 

крепостного права в России. – М., 

1968. 

4.История России с древнейших 

времен до начала ХХІ века: Учеб. для 

студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. 

Горский, А. А. Данилов и др. – 6-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007 

 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

Тема 24. Суспільно-політичні рухи в 

Російській імперії у друг.пол. ХІХ 

ст. 

Народницький рух в Росії.. 

Формування ідеології народництва. 

Діяльність перших народницьких 

організацій. 

 „Земля  і Воля” та її розкол. Тактика 

індивідуального терору. 

Зародження робітничого руху.. 

Проникнення марксизму в Росію.. 

Виникнення російських політичних 

партій.  

 

Самостійна 

робота 2 год 
1.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. 

2.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

3.История России с древнейших 

времен до начала ХХІ века: Учеб. для 

студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. 

Горский, А. А. Данилов и др. – 6-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

 

Тема 25. Російська імперія в  період 

правління імператора Олександра 

ІІІ. Контрреформи 1889, 1890 рр. 

Лекція 2 год 

Самостійна 

робота 2 

1.Нариси історії Росії: Пер. з рос. / Б. 

В. Ананьїн, І. Л. Андреєв, Є. В. 

Анісімов; За заг. ред. О. О. Чубар’яна. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

5\5 Протягом 

семестру 
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Циркуляр 1882 р. про „кухарчиних 

дітей” і „Тимчасові правила про 

пресу”. Фабричний закон 1886 р. 

Розвиток промисловості і становище 

пролетаріату в Росії.  Державне 

регулювання економікою. 

Продовження аграрної реформи. Росія 

і союз трьох імператорів. 1879-1994 

рр. Утворення російсько-

французького союзу. Національна 

політика. Культура. 

 

– К.: Ніка-Центр, 2007. 

2.История России XVIII – XIX веков / 

Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 

3.История России с древнейших 

времен до начала ХХІ века: Учеб. для 

студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. 

Горский, А. А. Данилов и др. – 6-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007 

4.Боханов А. В. Император Александр 

III. – М., 1998. 

 

 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

Тема 26. Російська імперія на 

початку ХХ ст. 

 Соціально-економічний розвиток. 

Монополістичні об’єднання. 

Особливості монополістиного 

капіталізму в Росії. 

Внутрішня політика самодержавства. 

Микола І і його найближче оточення. 

Економічна політика. Соціальна 

політика.  

Національне питання у внутрішній 

політиці самодержавства. Зовнішня 

політика. Політика Росії в Західній 

Європі, на Балканах, Близькому, 

Середньому Сході і Далекому Сході. 

Російсько-японська війна. 

 Культура. 

Самостійна 

робота 2 год 
1.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. 

2.История России с древнейших 

времен до начала ХХІ века: Учеб. для 

студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. 

Горский, А. А. Данилов и др. – 6-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007 

3.Боханов А. В. Император Николай II. 

– М., 1998. 

4.Орлов А. С., Георгиев В. А., 

Георгиевна Н. Г., Сивохина Т. А. 

История России. Учебник. – М., 2006. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 
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Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Робота з історичними термінами, 

історичними постатями, історичними 

джерелами.  

 

 

Тема 27. Перша російська 

революція 1905 – 1907 рр.  

Визвольний рух 1890-1900-х рр. 

Передумови революції. Характер і 

рушійні сили. Суспільно-політичний 

рух. Створення політичних партій та 

їх програми. Зміни в державному 

устрої. І і ІІ Державна думи. 

П.А.Столипін. Аграрна реформа.  

Державний переворот 3 червня 1907 р. 

Підсумки і значення революції. 

 

Самостійна 

робота 4 год 
1.Аврех А. Я. П. А. Столыпин и 

судьбы реформ в России. – М., 1991. 

2.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. 

3.История России с древнейших 

времен до начала ХХІ века: Учеб. для 

студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. 

Горский, А. А. Данилов и др. – 6-е 

изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007 

4.Боханов А. В. Император Николай II. 

– М., 1998. 

5.Орлов А. С., Георгиев В. А., 

Георгиевна Н. Г., Сивохина Т. А. 

История России. Учебник. – М., 2006. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  
 

5\5 Протягом 

семестру 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

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 
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50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу 

за екзамен. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові 

бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми 

навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за 

семінарські (практичні) заняття (максимально 15 балів), балу за  контрольну роботи (15 балів), 

балу за колоквіум (10 балів) і балу за індивідуальну роботу (10  балів) та в сукупності може 

складати максимально 50 балів.  

 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота  

Колок

віум 

Індивідуальне 

завдання 

(конспект і 

захист 

монографії 

тощо) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Екзамен  Підсумкова оцінка 

у 100-бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може 

набрати 

студент 

15 15 10 10 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 
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Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за 

результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) 

всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при 

додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за 

семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 15 балів) – підсумкова оцінка за 

семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 3, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова 

оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 3 

= 11,01≈ 11 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 15 балів). 

Бал за колоквіум (максимально 10 балів).  

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні 

(індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере активну 

участь в роботі студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи 

суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи керівників наукових гуртків та  рішенням 

кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись максимально 10 балів за участь в 

науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним 

працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як науково-

педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і студентами для 

планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. Поточний 

контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на 
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практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських 

заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Результати поточного контролю враховуються 

при визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       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, 

що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний 

взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, 

визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на 

середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, 

щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 
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❖             Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 
Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати історичну 

інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні і світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 

проблем; будує переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Може використати інноваційні технології (наприклад, технологію Шаталова). Має синтетичне мислення. Бере 

активну участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-

конференціях, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий 

матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, 

з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені 

уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій 
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роботі є незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає 

історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній 

хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-

площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні і світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні 

способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати 

знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді 

ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й 

іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних 

взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі 

неточності), базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує 

оптимальну стратегію діяльності; проводить самооцінку пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий 

матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, 

з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, а просто перераховує. По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, 

задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси 

і тенденції в Україні і світі, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 
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проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє організовувати пошук 

історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах 

роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях;   не застосовує оптимальну 

стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та коригування 

пізнавальної діяльності. Мінімально використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал. Керується 

моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Вдосконалює з посереднім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння 

і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є 

суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну 

термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не 

володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні і світі. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє 

організовувати пошук історичних джерел, не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику на рівні переліку 

історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових формах роботи тільки присутній 

(я) без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення 

необхідності удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  
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1-2 Кейс виконаний незадовільно, оскільки відтворити його зміст самостійно не може, 

відповідь недолуга, із значними помилками. Немає навичок командної роботи, не бере 

на себе відповідальність. Захист кейсу спрощений, із значними помилками. Не 

здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка аргументація. Відсутні самостійні 

висновки і синтетичні зв՚язки. Не здатен використати наявний матеріал для роботи в 

школі. ІКТ використано недоречно. Не виявляє усвідомлення необхідності удосконалення 

професійних якостей. 

3-6 Кейс виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити змісту кейсу, однак 

у його відповіді є помилки. Відсутні окремі складові кейсу. Може використати наявний 

у кейсі навчальний матеріал, але його зміст  не достатній; відповідь не чітка і спрощена. 

Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен 

(на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо 

аргументувати. Вміє організовувати пошук історичної інформації, але не може її критично 

проаналізувати. Не достатньо використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час 

підготовки кейсу. Визначає роль людського фактора в історії, однак без необхідної аргументації. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у кейс-

технології;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Демонструє на посередньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, 

виявляє певне усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

7-8 Кейс виконаний добре. Помилки під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонуються певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволяє в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних проблем; 

аргументація є, але не повна (75%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичної 

інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 
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Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у роботі підготовки і захисту кейсу в межах 

етики професійних взаємин, застосовує оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на 

запитання одногрупників; може приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

Використовує історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку 

діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших. 

Демонструє на достатньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для роботи 

в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє 

усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 
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9-10 Здатність презентувати власну творчу інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) 

історичних явищ на основі захисту кейсу, ставити під сумнів усталені погляди, 

спростовувати стереотипи,  при захисті використовує значний обсяг джерел і 

літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому рівні, студент створив 

значну кількість роздаткового матеріалу тощо. 
Підготовлений у кейсі матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен 

(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу аргументацію, 

рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси під час підготовки кейсу. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Може використати інноваційні технології. Має синтетичне мислення. Бере активну участь у кейсі на 

всіх етапах його підготовки і презентації в межах етики професійних взаємин, формує аргументацію, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує 

оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та 

коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі; приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів. Використовує історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через 

просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням 

ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє на високому рівні здатність використати знання, уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до 

результатів своєї праці, бачить шляхи подолання труднощів, виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

❖ Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

❖ 6+2+2+1+1+1+1+1=15 балів 

Завдання Кількість 

балів 
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1 теоретичне 6 балів 

2 практичне (назвати 

особливості, 

завдання, 

чинники,тощо) 

2 бали 

3  практичне 

(характеристика 

історичного джерела 

2 бали 

4знання історичних 

термінів 

1 бал 

5 знання історичних 

постатей 

1 бал 

6 знання історико-

географічних назв 

1 бал 

7 знання хронології 1 бал 

8 знання хронології          1 бал 

Разом 15 балів 

 

 

Ба

л 

Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-2 Виставляються, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні 

уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки 

(більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не 

знає історичну термінологію і наукову періодизацію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній 

хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в 
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Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні 

переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, безвідповідально ставиться до обраного 

фаху.  
3-4 Ставляться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на 

практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями 

вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. По-

середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в 

історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. посередньо володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом.Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під 

час навчання компетенції.  
5-6 Ставляться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння 

і навички, здатен (на) щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, є 

незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і 

зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелекту-

альні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та 

явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою 

історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на 

основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність 
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історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних 

осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє 

вдосконалення з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.  

5 

  

студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь 

чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає 

історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в 

історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу 

бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. На високому 

рівні володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє синтетичне мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний 

підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з 

високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.  
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Критерії до оцінки колоквіуму 

Максимальна оцінка 10 балів 

Колоквіум проводиться у формі тестів. Кількість тестових питань у завданні складає 10. 

Кожна правильна відповідь на одне завдання тесту  тест оцінюється 1 бал. 

 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Історія Центрально-Східної 

Європи нового часу» є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену у терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою 

програмою дисципліни. Екзамен – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної 

проблеми тощо. Зміст екзаменаційних завдань та критерії оцінювання встановлюються кафедрою 

історіографії і джерелознавства. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на екзамен, 

форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, затверджується на 

засіданні кафедри. 
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Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські 

заняття та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і складає підсумковий 

семестровий бал.  

Екзаменаційна робота з навчальної дисципліни “Історія слов’янської цивілізації (нова 

доба)” передбачає формулювання 7 завдань: 2 – теоретичних, 1 – практичне (на знання джерел), 1 – 

практичне ( на знання персоніфікованих історичних подій), 1 – знання термінів та 2– тестових. 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку можна 

здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість 

балів 

1 теоретичне 15 балів 

2 теоретичне 15 балів 

3 практичне 5 балів 

4 практичне 5 балів 

5 знання термінів 4 балів 

6-7 тести 3бали 

Разом 50 балів 

 

Університетська 

шкала 

Національна 

шкала 

45– 50 балів Відмінно (5) 

35 – 44 балів Добре (4) 

25 – 34 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 
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Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1 
 

1-5 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в 

історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну 

персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, не 

демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій, безвідповідально 

ставиться до обраного фаху. 

6-9 у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні 

помітні прогалини у формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою 

використати їх у професійній діяльності; використанні знань, умінь і навичок на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. По-середньо знає 

історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній 

хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) по середньо оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну 

персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 
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загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання 

компетенцій. 

10-12 студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, здатен 

(на) застосовувати знаня, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і практично 

завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні 

факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і 

культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних 

проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, 

враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під 

час навчання компетенцій. 
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13-15 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі 

принципи та ідеї. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується 

в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають 

змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює 

розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; використовує історико-

краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського 

існування, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення на 

високому рівні здобуті під час навчання компетенції. 

 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання 

визначається керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття і 

складає підсумковий семестровий бал. 

 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять, а також завдань, які виносяться на самостійну роботу. 

2) індивідуальних робіт  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (екзамену) за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 25 і більше балів.  
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7. Політика курсу 

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 є обов’язковою умовою успішного 

складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 

участь у дискусії, прес-конференції, захист кейсів ін. 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. Важливим є використання 

студентами навчального матеріалу новітньої історії України для майбутньої професії «вчитель історії і 

суспільствознавчих предметів», вміння формувати навчально-методичний комплекс з тем для використання в 

школі. 

Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або 

пропущених пар без поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, 

отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи 

визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних 

робіт – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 

недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно 

виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 
1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. – К.: Критика, 2004. –  463 с. 

2. Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії і цивілізації. – К., 2000. – 499 с. 

3. Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія Польщі. – К., 2008. 

4. Дейвіс Н. Європа. Історія. – Київ, 2000. 

5. Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 1990 / Пер. з пол. М. Кірсенка. – К.: Вид. дім. „Києво – Могилянська академія”, 2007. – 

239 с.  

6. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – Київ, 1995. 

7. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2002.* 

8. Історія південних і західних слов’ян. Підручник. – Київ, 1987 

9. Історія південних і західних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій. За ред В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2001. – 632 с. 
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10. История южных и западных славян: В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева и 
З.С.Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 668 с.  

11. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред.. Л. 
Зашкільняка. – Львів, 2001. – 660 с. 

12. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – XIX ст. К., 2003 
13. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів, 2005. 
14. 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. 
15. Страшнюк С. Ю., Пугач С. П. Політичні кризи та антитоталітарні рухи в країнах Східної Європи (50 – 80-ті роки XX ст.). – 

Харків, 1998. 
16. Фісанов В. Програне суперництво (США та Австро-Угорщина у Центральній Європі в роки Першої світової війни). – Чернівці, 

1999. 
17. Фісанов В. Програне суперництво (США та Австро-Угорщина у Центральній Європі в роки Першої світової війни). – Чернівці, 

1999. 
18. Историография истории южных и западных славян. Учебное пособие. – Москва, 1987. 
19. 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. 
20. История России XVIII – XIX веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
21. История России XХ – начала XХI веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
22. История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
23. 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. 
24. История России с древнейших времен до начала ХХІ века: Учеб. для студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. Горский, А. А. 

Данилов и др. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007. – 656 с. 
25. История Румынии / Координаторы И.-А. Поп, И. Болван. – М.: Весь мир, 2005. – 680 с. 
26. Карамзин Н. М. История государства Российского. – Кн. 1-3 (Т. 1-12). – М., 1988 – 1989. 
27. Кириллов В. В. История России: учебное пособие. – М., 2007. 
28. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1-9. – М., 1987 – 1990. 
29. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. – М.: Весь мир, 2002. – 656 с. 
30. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелен. – Т. 1-4. – М., 1998. 
31. Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1992. 
32. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1987. 
33. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1991. 
34. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших, дней. – Москва, 1993. 
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35. Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. -  Москва. 1987.
36. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. -  Москва, 1989.
37. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1-3. -  М., 1993 -  1995.
38. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. -  М., 2005.
39. Наленч Д., Наленч Г. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. Москва, 1990.
40. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиевна Н. Г., Сивохина Т. А. История России. Учебник. -  М., 2006.
41. Первая мировая война. Пролог XX века. -  Москва, 1999.
42. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. -  Ч. 1-2. -  М., 1994.
43. Поцелуев В.А. История России XX столетия: (Основные проблемы): Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 1997.
44. Россия -  путь сквозь века. -  Т. 1-24. -  М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
45. Соловьев С. М. Сочинения. -  Кн. 1 -  22. -  М., 1988-98.
46. Татищев В. Н. История Российская. -  Т. 1-7. -  М.-Л., 1962 -  1968.
47. Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. -  М.: Весь мир, 2004. -  544 с.
48. Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). -  СПб.: Алатея,

49. Чернишов И. И. Гибель империи (Австро-Венгрии). -  М.: ACT, 2002. -  640 с.
50. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории: в 2 кн. / Отв. ред. В. В. Марьина. -  М.: Наука, 2005.
51. Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. Учеб. Пособие для вузов. -  Минск: Высшая школа, 2000. -  461 с.
52. Шумов С. А. Андреев А. Р. История Словакии. V -  XX века. -  М.: Белый волк, 2000. -  296 с.
53. BiniHeycKi А.Ф., Юхо Я.А. Псторыя дзяржавы i права Бел ару с i у дакументах i матэрыялах (са старажытных часоу до нашых

дзён). -  Минск, 1998.
54. Псторыя Беларуси У 2 ч. — Мшск, 1998. Ч. 1-2.*
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