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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії 

 

Викладач (-і) Довган Юрій Любомирович 

Контактний телефон 

викладача 

068–23–43–524 

E-mail викладача gen.dovgan@gmail.com 

Формат дисципліни Вільного вибору 

Обсяг дисципліни 90 год; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

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

Консультації четвер, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Теоретичний і практичний матеріал, запропонований на сторінках 

цього курсу 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;  

питання, що виносяться на залік 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни “Зброєзнавство і уніформістика на уроках 

історії» вбачається у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань та 

фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та 

навичок з зброєзнавства на уроках історії та поглиблене вивчення 

уніформістики певних історичних періодів. Підготовки 

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 Середня 

освіта (Історія); формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

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


навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Студенти повинні знати: 

⚫ джерела зі зброєзнавства і уніформістики (D18). 

⚫ термінологію та наукову періодизацію фахових предметів (D5); 

 

Студенти повинні вміти: 

⚫ використовувати знання, уміння і навички зі зброєзнавства та 

уніформістики для розв’язання конкретних задач у професійній 

діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів (D17); 

⚫ володіти теоретичними і практичними основами зброєзнавства та 

уніформістики, можливостями їх використання у шкільній освіті 

(D18). 

 

С14.  Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією 

та науковою періодизацією зброєзнавства та уніформістики. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і навички зі зброєзнавства та 

уніформістики у практичній діяльності – у викладанні історії і 

суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, 

розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

С27. Здатність використовувати, здобуті знання, уміння і навички із 

спеціальних історичних дисциплін у навчально-виховному процесі. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції                     12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

                    18 

самостійна робота                     60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

            V   Середня освіта                2    Вільного 

вибору 

Тематика курсу 

Тема, план Фо

рма 

зан

ятт

я 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінк

и 

Термін 

виконан

ня 



Тема 1: 

Уніформі

стика та 

зброєзнав

ство, як 

спеціальн

а 

історична 

дисциплі

на 

1.Об'єкт, предмет 

та суб'єкт 

дослідження. 

2.Хронологічні 

рамки курсу. 

3.Зародження та 

розвиток 

уніформістики. 

 

 

Тема 2: Зброя 

античного світу 

1.Бойовий 

одяг і 

кінське 

споряджен

ня 

іранських 

кочовиків. 

2.Зв'язок 

зброї і 

релігії.Акі

нак і 

корінфськи

й шолом. 

3.Одяг 

античної 

епохи. 

4. Спата, 

гладіус, 

махайра. 

 

 

Тема 3: 

 

Лек

ція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лек

ція 

 

 

 

 

Лек

ція 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лек

ція 

 

 

 

Лек

ція 

 

Кол

окві

ум 

у 

пис

ьмо

1. Асмол

ов К.В. 

Истор

ия 

холодн

ого 

оружи

я. – М., 

1993. – 

Ч.2. 

2. Военн

ая 

мысль 

античн

ости. 

Сочин

ения 

древне

гречес

ких и 

визант

ийских 

авторо

в / 

Сост. 

К.Коро

лева. – 

М., 

2002.  

3. Дельбр

юк Г. 

Истор

ия 

военно

го 

искусс

тва в 

рамках 

полити

ческой 

истори

и. – 

СПб., 

          
           2 

 

 

 

 

 

 
            
 

           2 

 

 

 

 

           2 

 

 

 

 

 

 

 

           2 

 

 

 

           2 

 

 

 

 
            
 

 
            
 

 

 

 

 

 
            
 

     5\5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5\5 

 

 

 

 

5\5 

 

 

 

 

 

 

 

5\5 

 

 

 

5\5 

 

 

 

 

5\5 

 

 

5\5 

 

 

 

 

 

 

5\5 

     4 міс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

4 міс. 

 

 

 

 

 

 

4 міс. 



Озброєння 

народів 

Центральної 

Азії. 
1.Вигляд 

тюркського воїна. 

2.Специфіка 

озброєння (аркан, 

шимшир).  
 

Тема 4: Давній 

Китай. 

1. Головні 

принципи одягу. 

2. Роль релігії в 

озброєнні і 

обмундируванні. 

 

 

Тема 5: Країна 

Ямато та її воїни. 

1. Кімоно як 

праобраз 

японської 

ідеології в одязі. 

2. Дзю-дзюцу. 

3. Таті і танто. 

 

 

Тема 6: Епоха 

вікінгів. 

1. Релігія вікінгів 

як основа їхнього 

бою. 

2. Сокира і щит. 

 

Додаткові лекції: 

 

Феномен 

західноєвропейсь

кого рицарства. 

1.Західний лицар 

на степовому 

пограниччю. 

вій 

фор

мі 

 

У 

виг

ляд

і 

тес

тув

анн

я 

1994. 

4. Дюпуи 

Р.Э., 

Дюпуи 

Т.Н. 

Всеми

рная 

истори

я войн. 

– 

СПб., 

1997. 

5. Кирпи

чников 

А.Н. 

Древне

русско

е 

оружи

е. – Л., 

1971. – 

Вып.3.  

 

 

 

 

 
         
 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 міс. 

 

 

 



2.Еволюція 

кінного бою. 

 

 Вогнепальна 

зброя Нового 

часу. 

1. Ручниця 

гуситів і 

артилерія замків. 

2. Капсуль і 

замок. 

3. Винайдення 

затвору і 

центробою. 

 

                              6. 

Система  

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оціювання курсу: 

 

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 

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. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Напередодні письмової (контрольної) роботи 

(подається 5 запитань) студенти отримують 

заготовки на самостійну роботу – уміщується 

глосарій, найважливіша хронологія подій, 

персоналістика. Окремі завдання із 

пропонованих потрапляють студентам під час 

написання письмової роботи. Крім конкретних 

питань пропонуються також два розлогих. 

Семінарські заняття Семінарські заняття покликані утвердити у 

студентів конкретні знання з дисципліни, 

розвивати мислення, формувати навички 



розробок презентацій з обраних тем, публічних 

виступів, умінню проводити дискусії на 

актуальні теми з історії української культури, 

займати чітку громадянську позицію  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Для допуску до підсумкового контролю 

(екзамену) студент мусить захистити реферат 

(презентацію) з обраної теми на 

відмінну/добру/задовільну оцінку – мінімум 5 

балів; отримати мінімальний задовільний бал за 

колоквіум – мінімум 5 балів, отримати 

мінімальний задовільний бал за написання 

контрольної роботи – мінімум 5 балів, а також 

засвоїти матеріали семінарських занять – 

мінімум 10 балів. Мінімальний сумарний бал для 

допуску до підсумкового контролю з дисципліни 

– 25 балів.  
 

 

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 мис-

лення, 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. 

7. Політика курсу 

Політика курсу «Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії» 

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 недоброчесності (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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