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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Західна Україна в 1920-1930 рр, в суспільному та 

етнополітичному вимірах: джерела та 

історіографія 

Викладач (-і) Довган Юрій Любомирович 

Контактний телефон 

викладача 

068–23–43–524 

E-mail викладача gen.dovgan@gmail.com 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 180 год; кількість кредитів ECTS – 6 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації четвер, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Західна Україна в 1920–1930 рр, в суспільному та етнополітичному вимірах: 

джерела та історіографія – дисципілна, яка формує ідентичність і національну 

самоповагу, адже історія регіону концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як 

національна мова, традиції та історична пам’ять. Студенти знайомиться з 

основними дискурсами етнології Західної України.  

Враховуючи те, що студенти більшості українських вузів навчаються за 

«Болонською системою», а відповідно складають 2 модулі в семестр, даний 

методичний посібник був запланований саме під такий формат.  

Теоретичний і практичний матеріал, запропонований на сторінках цього 

видання нараховує різну кількість програмових питань. Загалом методичний 

посібник включає: програмові вимоги до навчального курсу; основні теми 

практичних занять із рекомендованими списками джерел та літератури; 

рекомендовані для написання реферати; перелік основних понять і термінів, 

необхідних для засвоєння предмету.  

3. Мета та цілі курсу  

Закріпити, поглибити, розширити, систематизувати теоретичні знання та розвинути 

навички самостійного вирішення питань відповідно до вимог навчальної 

дисципліни «Західна Україна в 1920–1930 рр, в суспільному та етнополітичному 

вимірах: джерела та історіографія». Підготовка висококваліфікованих фахівців  на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є засвоєння і 

поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів з 

фундаментальних і вибіркових дисциплін;   опанування і застосування загальних 

засад методології наукової та професійної педагогічної діяльності за спеціальністю 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51


Середня освіта (історія); формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

 

4. Результати навчання (компетентності): 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні тенденції суспільного та етнополітичного життя на території Західної 

України у 1920-1930-х рр. крізь призму історичних джерел та історіографії 

(D1); 

-  основні концепції сучасного українського джерелознавства та історіографії 

(D3); 

вміти:  

- здійснювати аналіз історичних джерел з історії західноукраїнських земель під 

владою Польщі, Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період (D3); 

- проводити історіографічний аналіз вказаного історичного періоду (D3); 

- синтезувати, аналізувати і порівнювати ключові історіографічні праці із 

вказаної проблематики (D11); 

- організовувати комплексний пошук, аналіз та інтерпретацію основних 

джерельних пам’яток та праць істориків про становище на Західній Україні 

в міжвоєнний період (D19). 

 

Програмні компетентності 

 (С1).Здатність 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. 

(С5) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 (С10) Наявність системи знань з історії західноукраїнських земель міжвоєнного 

періоду, необхідної для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

(С12) Наявність системи знань основних теорій та концепцій історіографії, 

джерелознавства з питань суспільних та етнополітичних процесів у Західній Україні 

1920-1930-х рр., здійснення джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної 

інформації.  

(С17) Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений історіографічний та 

джерелознавчий матеріал із курсу, аналізувати і систематизувати, порівнювати і 

формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну участь у 

дискусіях. 



(С26) Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел про суспільну та етнополітичну ситуацію в 

Західній Україні в міжвоєнний період. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції                     30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні                     14 

самостійна робота                     136 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

            VII   Середня освіта                4    Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завда

ння, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконан

ня 

Тема 1: 

Вступ, 

предмет, мета 

та завдання 

курсу 

 

 

 

 

Тема 2: 

Матеріали 

центральних 

архівів як 

основа 

джерельної 

бази курсу  

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 

Матеріали 

обласних 

 Семінар 2 

год. 

Лекція 4 

год. 

 

 

 

 

  

Лекція 4. 

год. 

Семінар  2 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Блавацький В. 

Спогади // 

Ревуцький В. В 

орбіті світового 

театру. – К. – Х. – 

N.–Y.: В-во М. П. 

Коць, 1995. – С.93-

178 

2. Кубійович В. 

Наукові праці / За 

ред. проф. 

О.Шаблія. – 

Париж – Львів, 

1996. – Т.1. – 798 с. 

3. Січинський В. 

Література 

українського 

плястичного 

мистецтва за роки 

1932 – 1934 //  

Наша культура. – 

1935. – С.284-295. 

4. Ухач В.З. 

Культурно-освітня 

діяльність 

          
    18 

 

 

 

 
            
 

              

16 

 

 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

           

10 

 

    
 5\5 

 

 

 

 

 

 
  
5\5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5\5 

 

 

 

 

 

     
 
Вересень-

грудень 

2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 
Вересень-

грудень 

2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 
Вересень-

грудень 

2020 р. 
 

 



державних 

архівів 

західних 

областей 

України 

 

 

 

 

 

 

Тема 4: Преса 

як джерело до 

вивчення 

суспільно-

політичних 

процесів 

 

 

 

 

 

Тема 5: 

Особливості 

відображення 

дійсності у 

літературі 

мемуарного 

характеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6: 

Історіографія 

суспільно-

політичного 

 

 

Лекція 4 

год. 

Семінар 4 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 4 

год. 

Семінар 2 

год. 

 

 

 

Лекція 4 

год. 

Семінар 2 

год. 

 

 

 

Лекція 4 

год. 

Семінар 2 

год. 

 

 

Організацій укра-

їнських 

націоналістів (1929 

– 1944); 

Дис…канд. іст. 

Наук: 07.00.01. – 

К., 1998 – 215 с. 

5. Чернецький С. 

Нарис історії 

українського 

театру в Галичині. 

– Львів: Накл. 

фонду «Учітеся, 

брати мої», 1934. – 

Ч.11. – 253 с. 

6. Атляс України и 

сумежних країв / 

Під заг. ред. 

В.Кубійовича. – 

Львів: Український 

видавничий 

інститут, 1937. – 

ХLVІІІ с.  

7. Зайцев О. 

Політичні партії 

Західної України у 

парламентських 

виборах 1928 р. // 

Україна: культурна 

спадщина, 

національна 

свідомість, 

державність. – 

Вип. 2. – С.172- 

184. 

8. Зарубіжні українці 

/ С.Ю. Лазебник 

(кер. авт. кол.), 

Л.О. Яещенко, Ю, 

І Макар та ін. – К.: 

Вид-во «Україна», 

1991. – 252 с. 

9. История 
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20 
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5\5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5\5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5\5 

 

 

 

 

 

 

 
Вересень-

грудень 

2020 р. 
 

 

 

 

 

 
Вересень-

грудень 

2020 р. 
 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 



життя 

Галичини у 

20 – 30-ті рр. 

ХХ ст 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7: 

Закарпаття в 

системі 

партійно-

політичного 

життя у 

вказаний 

період 

  
 

 

Сем. зан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колоквіум 

у 

письмовій 

формі у 

вигляді 

тестування. 

6 год. 

Украинской ССР: 

В 10 томах. - К.: 

Наукова думка, 

1983. – Т.4. Історія 

міст і сіл 

Української РСР. 

Івано- Франківська 

область. – К.: 

Інститут історії 

Академії наук 

УРСР, 1971. – 639 

с. 

10. Кубійович В. 

Наукові праці / За 

ред. проф. О. 

Шаблія. – Париж – 

Львів, 1996. – Т.1. 

– 798 с. 

11. Кугутяк М. 

Галичина: 

сторінки історії. 

Нарис суспільно – 

політичного руху 

(ХІХ ст. – 1939). – 

Івано-Франківськ, 

1994. 

12. Чоповський В. 

Українська 

інтелігенція в 

національно – 

визвольному русі 

на Західній Україні 

(1918 – 1939). – 

Львів: Край, 1993. 

– 165 с 
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4 міс. 
вересень-

грудень 

2020 р. 
 

 

 

 

Загальна система оціювання курсу:  
Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 
 

 незадовільно   



(з можливістю повторного складання) 

 

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 20 балів), 

балу за 2 модульні контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну роботу 

(10 балів) та в сукупності може складати максимально 50балів. 

Вид 

контрол

ю 

Поточни

й 

контроль 

Контр. 

робота 

№1 

Контр. 

робота 

№2 

Індивідуальн

е завдання 

(конспект і 

захист 

монографії 

тощо) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Екзаме

н 

Підсумкова 

оцінка у 

100-бальній 

шкалі 

Максима

льна 

кількість 

балів, 

яку може 

набрати 

студент 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

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; 

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 20 балів) – підсумкова 

оцінка за 

семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого 

(наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий 

бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); Бал за 

модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної дисципліни 

передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за 

модульну контрольну роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене 

до цілого (наприклад, за першу контрольну студент отримав 10 балів, а за другу 



– 8, то остаточний бал за контрольну роботу буде становити 10+8= 18 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 

 

(«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. Наприклад, вивчення окремих 

елементів дисиденства (партій, організацій, форм, методів ін.) і синтезом 

(поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. 

Наприклад, розгляд дисиденства як як єдиного, складного цілого, як цілісну 

систему, ін.). 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 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 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  

тирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, 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 

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. 

 

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. Наприклад, вивчення 

окремих елементів дисиденства (партій, організацій, форм, методів ін.) і 

синтезом (поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю. Наприклад, розгляд дисиденства як як єдиного, складного цілого, як 

цілісну систему, ін.). 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 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 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, 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 не 

може 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, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання 

для розв’язання власних та суспільних 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. 

Вимоги до письмової роботи 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни 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 історії України. 

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. 

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 передбачає формулювання  

завдань: 3 – теоретичних, 4 – знання історичних постатей, 2 – знання термінів та 

5– знання хронології. 

Три теоретичні завдання (по 13 балів кожне): 13+13+13=39 

Тестове завдання на знання хронології: 5 завдань по 1 балу=5 балів 

Тестове завдання на знання історичних постатей або історичних термінів: 6 

завдань по 1 балу=6 балів 

 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну 

кількість балів, яку можна здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість 

балів 

1 теоретичне 12 балів 

2 теоретичне 12 балів 

3 теоретичне 12 балів 

5 знання хронології 0,2 бал•10=2 

балів 

4 знання історичних 

постатей 

1 бал•4= 4 бали 

3 знання історичних 

термінів 

1 бал•3=3 бали 

1 практичне 

(характеристика 

історичного 

джерела)  

5 бали 



Разом 50 балів 

 

Університетська 

шкала 

Національна 

шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне 

завдання 

1  

1-3 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. 

4-6 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 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. 

7-9 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. 

10-12 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. 

 

 

7. Політика курсу 

Політика курсу «Західна Україна в 1920-1930 рр, в суспільному та етнополітичному 

вимірах: джерела та історіографія» передбачає перездачу усіх невиконаних 

завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних 

причин. Студенти, що слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ 

невиконаний обсяг робіт (переписати контрольну роботу, написати реферат, 

написати колоквіум у письмовій формі). У випадку запозичених робіт, випадків 



плагіату, виявів академічної доброчесності (списування), недобропорядної 

поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові повторно виконати 

необхідний вид роботи.  

 
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. 
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