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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Атестація (захист дипломної роботи) 

Викладач (-і) доктор історичних наук, професор 

Жерноклеєв Олег Станіславович, 

Голова Екзаменаційної комісії 

доцент, кандидат історичних наук Галицька-Дідух 

Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон викладача 050-229 0006 (на Viber) 

E-mail викладача oleh.zhernokleiev@pnu.edu.ua 
tamara.halytska@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Обов’язкові дисципліни 

2.1.2. Практична підготовка 

Обсяг дисципліни 1,5 кредити ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

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

Консультації Відповідно до Планів-графіків контролю 

самостійної роботи викладачами кафедр, на яких 

виконується кваліфікаційна робота 

2. Анотація до курсу 

       Атестація  здобувачів  вищої  освіти  –  випускників  за  освітнім рівнем  бакалавра 

здійснюється  Екзаменаційною  комісією  після  завершення  теоретичної  та  практичної  

частини навчання  за  відповідним  освітнім  рівнем  з  метою  встановлення  фактичної 

відповідності  засвоєних  здобувачами  вищої  освіти  рівня  та  обсягу  знань, умінь,  

інших  компетентностей  вимогам  стандарту  вищої  освіти / освітньої програми – за 

спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)». 

        Атестація  здійснюється  на  підставі  оцінки  рівня  загально-професійних  і  

спеціалізовано-професійних  компетентностей  випускників, передбачених  відповідним  

рівнем  національної  рамки  кваліфікацій  і Освітньо-професійною  програмою  

підготовки  фахівців  за  спеціальністю. Для  проведення  атестації  випускників 

створюються Екзаменаційна комісія, строк повноважень якої становить один календарний 

рік. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії 

здійснює ректор університету. 

       Студенти стаціонарної та заочної форм навчання складають комплексний екзамен та 

захищають бакалаврську роботу. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Функціями та завданнями проведення Атестації є:  

–  комплексна  перевірка  й  оцінка  науково-теоретичної  та  практичної фахової  

підготовки  студентів-випускників  з  метою  встановлення  відповідності  їх  

кваліфікаційного  рівня  вимогам  стандартів  вищої  освіти,  освітньо-професійних 

програм, навчальним планам і програмам підготовки;  

–  прийняття  рішення  про  присвоєння  випускникам  відповідної  кваліфікації («Вчитель 

історії і суспільствознавчих предметів») та видачу диплома (звичайного зразка чи з 

відзнакою);  

–  розробка пропозицій щодо поліпшення якості підготовки фахівців зі спеціальності 014 

«Середня освіта (Історія)»;  

–  вирішення  питань  про  надання  рекомендацій  випускникам  щодо впровадження та 

публікації результатів наукових досліджень. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У ході захисту дипломної роботи студенти мають знати: 

mailto:oleh.zhernokleiev@pnu.edu.ua
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факти, події і процеси з вітчизняної історії з метою перенесення їх у площину  

навчального предмета «Історія України» (D1). 

факти, події та процеси світової історії, потрібні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (D2). 

основні концепції історіографії, джерелознавства в контексті дипломної роботи (D3). 

термінологію та наукову періодизацію з тематики дипломної роботи (D5). 

теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів в контексті дипломної роботи, орієнтуватися на їх сучасні досягнення (D8). 

концепції, ключові положення та проблематику сучасних освітніх технологій, дотичних 

до тематики дипломної роботи (D10). 

знати види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів (D14); 

вміти: 

здійснювати джерелознавчий аналіз зібраної інформації з тематики дипломної роботи, 

дотримуватися принципів наукової об’єктивності та неупередженості (D3) 

характеризувати історичні постаті в контексті дипломної роботи, розуміти роль і місце 

людини в історичному процесі (D6). 

аналізувати, синтезувати, порівнювати у ході написання та захисту дипломної роботи 

історичну інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (D11). 

здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій 

навчання історії і суспільствознавчих предметів (D13). 

застосовувати в освітньому процесі ефективні види та методи контролю знань, умінь і 

навичок учнів (D14). 

розуміти та інтерпретувати матеріал дипломної роботи у вербальній і невербальній 

формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до написання 

наукових та навчальних текстів (D15). 

Застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної підготовки 

для розв’язання конкретних задач у діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів (D17). 

організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних 

джерел  або інформації методичного характеру в контексті підготовки дипломної роботи 

(D19). 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час написання дипломної 

роботи і вміти впроваджувати ІКТ в освітній процес (D20). 

аналізувати, генерувати та поширювати передовий педагогічний досвід крізь призму 

дипломної роботи (D21). 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, дотримуватися під час 

написання дипломної роботи принципів наукової об’єктивності й неупередженості (D22). 

аналізувати основні концепції, теорії та етапи розвитку держави і права, реалізовувати 

положення законодавства в конкретних життєвих ситуаціях, виховувати правову 

свідомість і культуру (D23). 

оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні проблеми, пропонувати в контексті 

підготовки дипломної роботи способи їх розв’язання,  що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 

проблем (D24). 

здійснювати наукові й науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії і суспільствознавчих предметів; застосовувати під час написання 

дипломної роботи міждисциплінарний підхід (D25). 

знати культурну спадщину українського народу в контексті світової культури, поважати 

різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у науковій та науково-педагогічній 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва (D30). 

діяти на основі сформованих ціннісних орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до 

інших світоглядних позицій, усвідомлювати рівні можливості кожного члена суспільства 



та педагогічного й учнівського колективів, враховувати гендерний підхід, проводити 

громадянсько-патріотичне виховання (D31). 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності, 

усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання протягом життя (D32). 

 

Інтегральна компетентність (С1).  Здатність у ході підготовки та захисту дипломної 

роботи розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень  у практиці викладання історії  в навчальних закладах 

середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування 

теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. 

Комунікативна (С2) – здатність під час написання і захисту дипломної роботи письмово 

й усно спілкуватися (комунікувати) українською – державною мовою; здатність реагувати 

мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на 

практиці. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С4) – здатність до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для  пошуку, обробки, аналізу, 

верифікації інформації, необхідної для створення дипломної роботи, з різноманітних 

джерел. 

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності. Зокрема, через здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в ході 

написання дипломної роботи. 

Контрольна (С7) – здатність вчитися самостійно й автономно, вдосконалювати свої 

вміння до створення наукового тексту, пошуку джерел та ін., розробляти власну 

траєкторію саморозвитку упродовж навчання в університеті та усього життя,  оцінювати 

прогрес і результати навчання. 

Проектувальна (С8) – здатність під час написання та в ході захисту дипломної роботи 

генерувати нові ідеї, вміння диференціювати традиційні та інноваційні способи вирішення 

завдань та знаходити межі їхнього застосування у навчальному процесі. 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії у рамках тематики дипломної роботи, 

необхідної для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

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

всесвітньої історії у рамках тематики дипломної роботи. 

С12.  Наявність системи знань основних теорій та концепцій сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснення джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної під 

час підготовки дипломної роботи інформації. 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом дипломної роботи, її 

хронологією та науковою періодизацією. 

С16. Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і 

суспільствознавчих предметів, які дотичні до проблематики дипломної роботи, знати 

способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх навчальних 

досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи та ін. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати матеріал дипломної роботи, аналізувати і 

систематизувати, порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях під час захисту.  

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і навички із тематики дипломної роботи, 

фахових предметів у викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін. 



С22. Здатність застосовувати сучасні освітні технології навчання. 

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів. 

С24. Здатність під час написання та захисту дипломної роботи користуватися 

вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів. 

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб, 

дотичних до тематики дипломної роботи, із позиції загальнолюдських та національних 

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

мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел із тематики дипломної роботи. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, дотримуватися під час 

написання дипломної роботи принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

С29. Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі 

умови для її прискореного інноваційного розвитку, що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання суспільно важливих та 

особистих проблем. 

С30. Здатність до оволодіння знаннями української та світової культури, дотичними до 

тематики дипломної роботи, в контексті готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі толерантності, діалогу і співробітництва. 

С32. Здатність здійснювати фахові наукові та науково-педагогічні дослідження із 

вітчизняної і всесвітньої історії, методики викладання історії і суспільствознавчих 

предметів. 

С33. Здатність аналізувати, досліджувати передовий педагогічний досвід. 

С35. Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів, здійснювати самооцінку та корегування 

пізнавальної діяльності.  

С36. Здатність ефективно реалізовувати громадянські права та обов՚язки з метою розвитку 

демократичного громадянського суспільства, виховувати правову свідомість та культуру в 

учасників освітнього процесу. 

С37. Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну 

культуру, національну пам’ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання серед 

молоді.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  

семінарські заняття / практичні / лабораторні  

самостійна робота 45 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

8 014 Середня освіта 

(історія) 

4 нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форм

а 

занят

тя 

Література Завдан

ня, год 

Вага 

оцін

ки 

Термін виконання 

 

Вибір та остаточне 

  

Див. п. 8, 

 

1 

  

Вересень 2019 р. 



затвердження теми 

кваліфікаційної роботи, 

отримання завдання на її 

виконання на кафедрі 

 

 

Пошук та опрацювання 

першоджерел і наукової 

літератури з теми 

кваліфікаційної роботи, 

коригування її плану, 

написання робочих 

варіантів текстів 

структурних підрозділів 

кваліфікаційної праці 

 

Оформлення наукового 

апарату кваліфікаційної 

праці 

 

 

 

 

Консультації з науковим 

керівником та іншими 

фахівцями з теми 

кваліфікаційної роботи 

 

 

Ознайомлення з Графіком 

роботи ЕК та розподілом 

студентів за 

екзаменаційними групами 

(за розпорядженням 

декана факультету) 

 

Попередній захист 

кваліфікаційної праці на 

засіданні кафедри 

 

Захист кваліфікаційної 

праці під час роботи 

Екзаменаційної комісії 

 

а також 

Завдання на 

виконання 

кваліфікаційної 

роботи 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно графіку, 

визначеного в 

Завданні на 

підготовку 

кваліфікаційної 

роботи 

 

 

 

 

Згідно графіку, 

визначеного в 

Завданні на 

підготовку 

кваліфікаційної 

роботи 

 

 

Протягом навч. 

року 

 

 

 

Не пізніше ніж за 

місяць до початку 

роботи ЕК. 

 

 

 

 

 

Травень 2020 

 

 

 

 

Червень 2020 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

100-бальна 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

для заліку 



діяльності (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

80 – 89 В 
добре  

70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Оцінювання результатів захисту випускних кваліфікаційних 

робіт здійснюється в порядку, передбаченому прийнятою в 

Університеті системою оцінювання знань. 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи: 

На оцінку «відмінно» студенти (ка) має продемонструвати у 

роботі глибокі і творчо засвоєні знання із проблематики; 

Правильно використовувати термінологію та наукову 

періодизацію; 

Використовувати сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання для впровадження їх у навчальний 

процес; 

Грамотно і логічно викладати матеріал, використовуючи 

різноманітні джерела в т.ч. й іноземною мовою; 

Робота має демонструвати засвоєння випускником (ницею) 

аналізом, синтезом і т.ін 

Продемонструвати здатність самостійно організовувати 

навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи та засоби навчання; 

Продемонструвати здатність використовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у професійній 

діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів, 

зокрема й інтерактивні, 

Висновки мають бути самостійні, аргументовані,  

Студент (ка) має продемонструвати вміння здійснювати наукові 

і науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії, історичного краєзнавства; застосовувати 

міждисциплінарний підхід; 

Студент (ка) має продемонструвати здатність застосувати 

професійний і творчий потенціал, бути креативною (ним); 

розуміти проблематику ролі й місця людини в історичному 

процесі; 



вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції, усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів. 

На оцінку «добре» студенти (ка) має продемонструвати у роботі 

добре засвоєні знання із проблематики; 

Правильно використовувати термінологію та наукову 

періодизацію; 

Використовувати сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання для впровадження їх у навчальний 

процес; 

Грамотно і логічно викладати матеріал, використовуючи 

різноманітні джерела в т.ч. й іноземною мовою; 

Робота має демонструвати засвоєння випускником (ницею) 

аналізом, синтезом і т.ін. 

Продемонструвати здатність самостійно організовувати 

навчально-виховний процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи та засоби навчання; 

Продемонструвати здатність використовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у професійній 

діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів, 

зокрема й інтерактивні, 

Висновки мають бути самостійні, однак є недоліки в 

аргументації,  

Студент (ка) має продемонструвати вміння здійснювати наукові 

і науково-педагогічні дослідження в галузі історії, методики 

викладання історії, історичного краєзнавства; 

Студент (ка) має продемонструвати здатність застосувати 

професійний і творчий потенціал; розуміти проблематику ролі й 

місця людини в історичному процесі; 

вдосконалювати з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції, усвідомлювати призначення професійної 

діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів. 

 

На оцінку «задовільно» студенти (ка) має продемонструвати у 

роботі засвоєні знання із проблематики; використовувати 

термінологію; викладати матеріал, використовуючи різноманітні 

джерела, однак присутні суттєві змістові помилки і помилки в 

оформленні; у роботі є помилки щодо структурування тексту: 

Може використовувати матеріал у школі, однак не може 

вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи та 

засоби навчання;  висновки поверхневі, є суттєві недоліки в 

аргументації, може вдосконалювати із задовільним рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 

На оцінку «незадовільно» студенти (ка)  не підготовив (ла) 

кваліфікаційну роботу або робота не відповідає вимогам вищої 

школи. 

Оцінки державного екзамену і захисту випускної 

кваліфікаційної роботи виставляє кожен член комісії.  

 



Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзаменів, а також про присвоєння  студентам  

кваліфікації  та  видання  випускникам  дипломів (загального  

зразка  чи  з  відзнакою)  приймається  на  закритому  засіданні 

комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів 

комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості 

голосів голос  голови Екзаменаційної комісії є вирішальним. 

Якщо  захист випускної  кваліфікаційної  роботи  не  відповідає  

вимогам  рівня  атестації, Екзаменаційна  комісія  ухвалює  

рішення  про  те,  що  студент  не  пройшов атестацію і в 

протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому виставляється 

оцінка «незадовільно» (менше 50 балів). У випадку, якщо 

студент не з’явився на  засідання  Екзаменаційної  комісії  

захисту випускної  кваліфікаційної  роботи, у  протоколі  

зазначається,  що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на 

засідання. 

У  випадках,  коли  захист  випускної  кваліфікаційної  роботи  

(проекту) визнається  незадовільним,  Екзаменаційна  комісія  

встановлює,  чи  може студент  подати  на  повторний  захист  ту  

саму  роботу  (проект)  з  доопрацюванням, чи він зобов’язаний 

опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою, у 

наступному навчальному році. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Обсяг 50-60 стор. основного тексту (без урахування списку 

використаних джерел і додатків) – шрифт Times New Roman, 

розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (29-30 рядків на сторінку). 

Наявність елементів наукової новизни. 

Структура наукової праці – вступ, основна частина, висновки, 

список використаних джерел (при потребі - додатки); наявність 

усіх необхідних структурних складових загальної 

характеристики роботи у вступі. 

Поклики на використані джерела та цитати в тексті праці. 

Оформлення наукового апарату згідно ДСТУ 8302:2015 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf   

 

Семінарські заняття  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Виконання навчального плану підготовки бакалавра в повному 

обсязі (відсутність заборгованостей зі складання всіх 

підсумкових форм контролю за чотири роки навчання) 

 

Перед захистом кваліфікаційної роботи випускова кафедра  

подає до Екзаменаційної комісії:  

– виконану студентом дипломну роботу (проект) молодшого 

бакалавра,  

випускну  кваліфікаційну  робота  бакалавра із  записом  на  ній 

висновку випускової кафедри про допуск роботи до захисту (за 

результатами попереднього захисту);  

– письмовий  відгук  наукового  керівника  з  характеристикою  

наукової цінності роботи  та діяльності випускника під час 

виконання ним випускної кваліфікаційної роботи;  

– письмову рецензію на випускну кваліфікаційну роботу 

(проект); 

– довідку  установи  (організації)  про  використання  її  

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf


матеріалів  при написанні кваліфікаційної роботи (якщо це 

передбачено);  

– інші  матеріали,  які  характеризують  наукову  і  практичну  

цінність виконаної  випускної  кваліфікаційної  роботи  

(друковані  статті  за  темою роботи, документи, що вказують на 

її практичне застосування тощо). 

Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи (проекти) подаються 

студентами на випускову кафедру у визначений вченою радою 

навчального підрозділу термін, але не пізніше ніж за два тижні 

до дня захисту в Екзаменаційній комісії.  Атестація випускників 

Університету здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої 

освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть здійснювати 

аудіо- та відеофіксацію процесу атестації. 

7. Політика курсу 

        Програма державного екзамену, варіанти завдань, перелік наочного приладдя та 

матеріалів складаються викладачами профілюючих кафедр і затверджуються, за поданням 

випускових кафедр, рішенням вченої ради факультету.  

Засідання  Екзаменаційної  комісії  є  відкритими  і  проводяться  за участю  більше  

ніж  половини  її  складу  та  обов’язкової  присутності  голови Екзаменаційної  комісії. 

Для проведення усних державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт, 

як правило, планується не більше 12 осіб (екзаменаційна група) на один день роботи 

Екзаменаційної комісії. 

Тривалість  засідання  не  повинна  перевищувати  шести  академічних годин  на  день.  

Тривалість  захисту випускної  кваліфікаційної  роботи  одного  студента, як  правило,  не  

повинна перевищувати 30 хвилин. 

       Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту надається  до  

п’ятнадцяти  хвилин.  Після  доповіді  випускник  відповідає  на питання  членів  

Екзаменаційної  комісії.  З  дозволу  Голови  Екзаменаційної комісії запитання можуть 

задавати всі присутні на захисті. Після відповідей на  питання  зачитуються  відгуки 

наукового  керівника  та рецензента  (рецензентів). Завершується захист відповіддю 

випускника на висловлені у відгуках зауваження. 

       У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної  рецензії  

остаточне  рішення  про  допущення  кваліфікаційної роботи  до  захисту  приймає,  за  

результатами  попереднього  захисту,  випускова кафедра. 

       Повторний  захист  випускної  кваліфікаційної  роботи  з  метою  підвищення оцінки 

не дозволяється. Якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії з поважної 

причини,  що  підтверджується  відповідними  документами,  йому  може бути  

встановлена  інша  дата  складання  екзамену під час роботи Екзаменаційної комісії. 

       Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання 

плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі 

студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 

Кодексу честі ПНУ, яким визначаються норми поведінки студентів і працівників 

університету.   

 

8. Рекомендована література 

Історія України 

1.Алексеев Ю.М., Вертегел А.Г. Історія України.: Навчальний посібник. – К. :Каравела, 

2004. 

2. Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994. 

3. Баран В. Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). 

– К., 1999. 

4. Білоцерківський В.Я. Історія України: навчальний посібник. – К. : Центр 



учбової літератури, 2007. 

5. Бойко О.Д. Історія України. – К. : ВЦ «Академія», 2001. 

6. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997. 

7. Брицький П. Україна у Другій світовій війні (1939–1945 рр.). – Чернівці, 

1995. 

8. Бунятян К.П. Давнє населення України. – К. : Либідь, 1999. 

9. Велика історія України: У 2-х т. – К., 1993. 

10. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Львів 

: Світ, 1996. 

11. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів 

до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. 

12. Видатні постаті в історії України (IX – XIX ст.): Короткі біографічні нариси. 

Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. 

Червінський. – К. : Вища школа, 2002. 

13. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 

1996. 

14. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994. 

15. Гетьмани України. – К., 1991. 

16. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. : Вища школа, 1994. 

17. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нарис з історії українського 

державотворення. – К., 1995. 

18. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації 

ХІХ – ХХ ст. – К., 1996. 

19. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К. : Наукова думка, 1992. 

20. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1991–1998. 

21. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. 

– К., 1993. 

22. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. – К., 1999. 

23. Давня історія України: У 2 кн. / П. Толочко (кер. авт. кол.), Д. Козак, С. Крижицький та 

ін. – К., 1995. 

24. Довідник з історії України в трьох томах. – К., 1993-1995. 

25. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К. : Глобус, 1992. 

26. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. – К., 

1993. 

27. Єфименко О Історія України та її народу. – К., 1994. 

28. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1993. 

29. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія. – 

Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт, 2008. 

30. Історія господарства: Україна і світ / За ред. Лановика Б.Д. – К., 1995. 

31. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. – 

К. : Альтернатива, 1997. 

32. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – 

К. : Вид. центр «Академія», 2002. 

33. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2003. 

34. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / 

Укладач В. Ю. Король. – К. : Академія, 2001. 

35. Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992. 

36. Історія України / Керівник авт. колект. Зайцев Ю. – Львів, 1996. 

37. Історія України / За ред Лановика Б.Д. – К., 2000. 

38. Історія України. Документи. Матеріали / Уклад. комент. Короля В. – К., 

2001. 



39. Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995–1996. 

40. Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернатива, 

2000. 

41. Історія України в особах. ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993. 

42. Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. / І. Войцехівська, В . Обліцов, О. 

Божко та ін. – К. : Україна, 1995. 

43. Історія України в особах: Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. 

Довбищенко та ін. – К. : Україна, 1997. 

44. Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. – К. : Україна, 

2000. 

45. Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців. – К., 1991. 

46. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. – 

К. : Вид. дім Києво-Могилянської академії, 2006. 

47. Історія українських політичних партій: Кінець XIX – 1917 р. Хрестоматія / 

Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. – К. : Вид. Європейського 

університету, 2003. 

48. Калініченко В., Рибалка І. Історія України: Підручник для історичних 

факультетів вищих навчальних закладів. – Xарків, 2004. 

49. Коваль М., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України. – К., 1992. 

50. Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах 

(1939—1945 рр.). – К., 1999. 

51. Король В. Історія України. – К., 1995. 

52. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; 

Львів, 1993. 

53. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К., 

1996. 

54. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994. 

55. Кудряченко А.І., Калінічева Г.І., Костиря А.А.Політична історія України 

XX століття: підручник. – К. : МАУП, 2006. 

56. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). – К., 1999. 

57. Лазарович М. Історія України: Навч. посіб. – К., 2008. 

58. Литвин В. Історія України: Підручник. – К., 2006. 

59. Малий словник історії України. – К., 1997. 

60. Малик Я., Вол. Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 

1995. 

61. Мирончук В., Ігешкін С. Історія України. – К., 2001. 

62. Мороз В. Історія України. – Тернопіль, 1992. 

63. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1994. 

64. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994. 

65. Нариси з історії України: новий погляд з найдавніших часів до кінця ХVІІІ 

ст. – К., 1996. – Ч. 1. 

66. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – 

К., 1994. 

67. Новітня історія України (1900–2000): Підручник / Л. Слюсаренко, В. Гусєв, 

В. Дрожжин та ін. – К., 2000. 

68. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1-2. – Львів, 1994. 

69. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К. : Либідь, 1995. 

70. Рибалка І. Історія України: У 2 ч. – Харків, 1995, 1997. 

71. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – К., 

1999. 

72. Савченко Н.М., Подольський М.К Історія України: модульний курс. 

Навчальний посібник. – К. : Видав. «Фірма ІНКОС», «Центр навчальної 



літератури», 2006. 

73. Скляренко В.Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: 

монографія. – К. : Довіра, 2006. 

74. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. – К., 1993. 

75. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 

1991. 

76. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. 

(1648–1676 рр.). – К 1999. 

77. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1993. 

78. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995. 

79. Турченко Ф. Новітня історія України. – К., 1995. 

80. Україна: друга половина ХХ століття. Нарис історії. – К., 1997. 

81. Українська державність у ХХ ст. Історико-політологічний аналіз. – К., 1996. 

82. Українська народність: Нариси соціально-економічної та етнополітичної 

історії. – К., 1990. 

83. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал. Словник- 

довідник. – К., 1997. 

84. Уривалкін О.М. Таємниці історії України (загадки, події, факти). – К. : КНТ, 

2006. 

85. Уривалкін О. М. Історія України (середина XIII – середина XVII ст.). – К. : 

Кондор, 2005. 

86. Уривалкін О.М. Історія України (кінець XVII – початок XXI ст.). – К. : КНТ, 

2007. – 433 с. 

87. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня 

історія України. – К., 1992. 

88. Чутский А.І. Історія України: навчальний посібник. – К. : МАУП. 2006. 

89. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. 

– К., 1999. 

90. Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. 

– К., 1997. 

Всесвітня історія ХХ – ХХІ ст. 

Борчук С.М., Жерноклеєв О.С., Іванцев І.Д., Клим’юк. У.Б.  Самостійна робота студентів з 

курсу «Історія країн Західної Європи і Америки (кінець XV – початок ХХ ст.)» : 

методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2010. 

91 с. 

Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918–1945 рр.: Підручник. 2-е вид., 

доп. і перероб. Київ, 2003. 

Газін В.П., Копилов А.О. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002) Навч. 

посібник. Київ, 2004. 

Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки. Колоніальний Схід (кінець ХІХ – 

друга третина ХХ ст.): навч. посіб. Київ, 2010. 

Даниленко В., Кокін С. Всесвітня історія: хронологія основних подій. Київ, 1997. 264 с. 

Жерноклеєв О. С., Іванцев І.Д. Нова історія країн Європи і Америки (кінець ХV – початок 

ХХ ст.) : тестові завдання для студентів спеціальності"Історія" : методичні рекомендації. 

Івано-Франківськ, 2009. 92 с. 

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 

2002. 752 с. 

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945): Навч. посібник. 

Київ, 2001. 

Іваницька, О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002): Навчальний 

посібник. Вінниця, 2003. 

Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних 



факультетів університетів / За ред. Леоніда Зашкільняка. Львів, 2005. 

Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки: Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів університетів. Львів, 2003. 

Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945 рр.). Тернопіль, 

2002. 

Коротка історія Чехії і Словаччини / За ред. проф. П. С. Федорчака. Івано-Франківськ, 

1995. 

Кріль М. М. Історія країн центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Навч. 

посіб. Київ, 2008. 

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918–1945 рр. / за редакцією 

М. Швагуляка. Київ, 2005. 

Сергійчук І.М. Новітня історія Азії та Африки (1918 р. – кінець ХХ ст.): Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. Суми, 2002. 

Федорчак П. С. Новітня історія Польщі ХХ ст. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 

2006. 

Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн 

ХХ століття: Підручник. Київ, 2005. 

Яровий В. І. Історія західних і південних слов’ян у ХХ ст. Київ, 1996. 

 

Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів 

 

Пометун О. Методика навчання історії в школі [Текст]. К. : Генеза, 2006. 328 с.  

 Старєва А. М. Методика навчання історії: особистісно-орієнтований підхід : навчально-

методичний посібник. Частина ІІ [Текст] / А. М. Старєва. – Миколаїв : «Іліон», 2007. 200 

с.  

Українська історична дидактика [Текст]. – К. : Генеза, 2000. – 367 с. Додаткова література  

Галлагер К. Викладання історії в контексті сприймання демократичним цінностям і 

терпимості: викладання і вивчання історії в школі. Посібник для вчителів [Текст]. К. : 

Ґенеза, 1998. 47 с.  

 Курилів В. Методика викладання історії : навч. посіб. X.; Торонто : Ранок, 2008. 256 с.  

 Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії [Текст]. Х. : Вид. група «Основа», 

2005. 192 с.  

Педагогічна майстерність : підручник [Текст] / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 

2004. – 422 с. 

Баханов К. О. Навчання історії в школі : інноваційні аспекти [Текст]. Х. : Основа, 2005. 

128 с.  

Ладиченко Т. В., Бакка Т. В., Желіба О. В. Суспільствознавство. Методичний посібник для 

вчителів. К.: Аконіт, 2005. – 160 с. 

Терно С. О. Теорія та методика навчання історії : Практикум для здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавра спеціальності «Історія та археологія» [Текст].  Запоріжжя : ЗНУ, 

2016. 36 с.  

Ладиченко Т. В., Бакка Т. В., Желіба О. В. Суспільствознавство. Методичний посібник для 

вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 160 с. 

Желіба О. В. Толерантність: соціальний, економічний, культурний  вимір:  навч.-метод.  

посіб. / О. В. Желіба. – Ніжин:  НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.   

Желіба  О. В. Людина  і  світ:  навч.-метод.  посіб.  для  підготовки уроків курсу «Людина і 

світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 199 с.   

Положення про порядок створення та порядок роботи Екзаменаційної комісії// Режим 

доступу: https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/05/Polozhennia-pro-

poriadok-stvorennia-ta-orhanizatsiiu-roboty-Ekzamenatsiinoi-komisii-u-DVNZ-«Prykarpatskyi- 

 

 



Ладиченко Т. В., Бакка Т. В., Желіба О. В. Суспільствознавство. Методичний посібник для 
вчителів. -  К.: Аконіт, 2005, -  160 с.
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