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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Курсова  робота 

Викладач (-і) Кандидат історичних наук  

Бурачок Лілія Василівна 

Контактний телефон 

викладача 

0677155524 

E-mail викладача lilia.burachok@gmail.com 

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 курсової роботи. 

2. Анотація до курсу 

        Атестація  –  студентів 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  стандартів  вищої  освіти  за конкретною 

спеціальністю. 

        Захист курсових робіт  здійснюється  на  підставі  оцінки  рівня  загально-професійних  і  

спеціалізовано-професійних  компетентностей  студентів, передбачених  відповідним  рівнем  

національної  рамки  кваліфікацій  і Освітньо-професійною  програмою  підготовки  фахівців  за  

спеціальністю. Для  проведення  захисту курсових робіт студентів створюються Екзаменаційна 

комісія, строк повноважень якої становить один календарний рік. Формування, організацію роботи 

та контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює деканат 

3. Мета та цілі курсу  

    Функціями та завданнями проведення захистів курсової роботи є:  

–  комплексна  перевірка  й  оцінка  науково-теоретичної  та  практичної  

фахової  підготовки  студентів з  метою  встановлення  відповідності  їх  кваліфікаційного  рівня  

вимогам  стандартів  вищої  освіти,  освітньо-професійних програм, навчальним планам і 

програмам підготовки;  

–  вирішення  питань  про  надання  рекомендацій  студентам щодо впровадження та публікації 

результатів наукових досліджень. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті написання курсової роботи студент повинен знати: 

– факти, події та процеси вітчизняної історії, необхідні для роботи в школі (D1); 
– найважливіші факти, події та процеси світової історії, потрібні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D2); 
– основні концепції сучасної історіографії, джерелознавства, здійснювати джерелознавчий та 

історіографічний аналіз зібраної інформації (D3); 

– термінологію та наукову періодизацію фахових дисциплін (D5). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
- характеризувати історичні постаті, розуміти роль і місце людини в історичному процесі 

(D6); 

- аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію з тематики курсової 

роботи, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (D11); 

- розуміти та інтерпретувати матеріал курсової роботи у вербальній і невербальній 

формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (D15); 

- організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел з тематики курсової роботи (D19); 

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

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


історичного краєзнавства (D25). 

 

 
4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, приймати 

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

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

викладання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Комунікативна (С2) – правильно коментувати, анотувати або редагувати плани-конспекти, 

документи ін.; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вміння правильно 

розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним. 

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С10. Наявність системи знань із вітчизняної історії, необхідної для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти. 

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

всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної картини світу. 

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

джерелознавства, здійснення джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної 

інформації. 

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

систематизувати, порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях. 

С24. Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових текстів. 

С26. Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел, які потрібні для написання курсової роботи. 

С32. Здатність здійснювати дослідження в рамках курсової роботи із вітчизняної і 

всесвітньої історії,  методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, 

історичного краєзнавства. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  

семінарські заняття / практичні / лабораторні  

самостійна робота 90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
4 014 Середня освіта. 

Історія 

2 нормативний,  

практична підготовка 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завданн

я, год 

Вага 

оцінк

и 

Термін виконання 

Вибір та остаточне 

затвердження теми, курсової 

роботи отримання завдання на 

її виконання на кафедрі 

 

 

Пошук та опрацювання 

 Див. п. 8, 

а також 

Завдання на 

виконання 

курсової 

роботи 

4 

 

 

 

 

 

66 

 Вересень 2019 р. 

 

 

 

 

 

Згідно графіку, 



першоджерел і наукової 

літератури з теми 

кваліфікаційної роботи, 

коригування її плану, 

написання робочих варіантів 

текстів структурних підрозділів 

курсової роботи. 

 

Оформлення наукового апарату 

курсової роботи. 

 

 

 

 

Консультації з науковим 

керівником та іншими 

фахівцями з теми курсової 

роботи. 

 

 

Ознайомлення з Графіком 

роботи ЕК та розподілом 

студентів за екзаменаційними 

групами (за розпорядженням 

декана факультету) 

 

Попередній захист курсової 

роботи на засіданні кафедри 

 

Захист курсової роботи під час 

роботи Екзаменаційної комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

90 

визначеного в 

Завданні на 

підготовку 

курсової роботи 

 

 

 

 

Згідно графіку, 

визначеного в 

Завданні на 

підготовку 

курсової роботи 

 

 

Протягом навч. 

року 

 

 

 

Не пізніше ніж за 

місяць до початку 

роботи ЕК. 

 

 

 

Квітень 2020 

 

 

 

 

Травень 2020 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

100-бальна 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

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 

 

Загальні критерії оцінювання: 

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати 

необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння 

науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;  

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його 

щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності;  

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні 

пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті 

знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно 

формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, 

умінь, навичок, науковими термінами. 

 

Оцінювання результатів складання державних екзаменів та захисту 

курсової роботи здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

Університеті системою оцінювання знань. 

При  визначенні  оцінки   курсової роботи береться  до уваги рівень 

теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. 

Оцінки державного екзамену і захисту курсової 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 курсової 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, 

курсової роботи у  протоколі  зазначається,  що він є неатестованим у 

зв’язку з неявкою на засідання. 

У  випадках,  коли  захист курсової 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 25-35 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 студента в повному обсязі 

(відсутність заборгованостей зі складання всіх підсумкових форм 

контролю за чотири роки навчання) 

 

Перед захистом курсової роботи студент  подає до Екзаменаційної комісії:  

– виконану курсову роботу (проект), 

випускну курсову роботу студента, із  записом  на  ній висновку кафедри 

про допуск роботи до захисту (за результатами попереднього захисту);  

– письмовий  відгук  наукового  керівника  з  характеристикою  наукової 

цінності роботи  та діяльності студента під час виконання ним курсової 

роботи ;  

– письмову рецензію на випускну курсової роботи (проект);  

– довідку  установи  (організації)  про  використання  її  матеріалів  при 

написанні курсової роботи (якщо це передбачено);  

– інші  матеріали,  які  характеризують  наукову  і  практичну  цінність 

виконаної  курсової роботи (друковані  статті  за  темою роботи, 

документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки 

матеріалів, виробів тощо). 

 

7. Політика курсу 

        

       Засідання  Екзаменаційної  комісії  є  відкритими  і  проводяться  за участю  більше  ніж  

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

засідання  не  повинна  перевищувати  шести  академічних годин  на  день.  Тривалість  захисту 

курсової роботи одного  студента, як  правило,  не  повинна перевищувати 20 хвилин. 

       Для розкриття змісту випускної курсової 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 курсової роботи до  захисту  приймає,  за  результатами  

попереднього  захисту,  випускова кафедри. 

       Повторний  захист курсової 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 

https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/  

8. Рекомендована література 

Індивідуальні завдання (аналіз літератури) 

1. Газін В.А. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. – К. 2009. 

2. Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду «холодної війни» / Укл. 

Сич О.У, Мінаєв А.В. – Чернівці, 2008. 

3. Сич О, Мінаєв А. В. Світ у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.: основні тенденції 

політичного та соціально-економічного розвитку. 

4. Білоус О.Г. Глобальне перспектива і сталий розвиток. – К., 2005. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


5. Все о Франции. Общие сведения. История – Харів, 2005. 
6. Германия в ХХ веке. – М., 2005. 
7. Горбач О.М. Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток. – Л., 2005 
8. Давлетов А.Р.  Политическая история Європы  ХХ- нач. ХХІ века: учеб. Пособые. – 
Запорожье, 2007. 
9. Салабай  В.Ф. Історія сучасного світу: навч.-метод. посібник. – К., 2006. 
10.  Кримський С. Б. Цивілізаційний розвиток людства. – К., 2006. 
11.  Орлова Т.В. Історія сучасного світу. – К., 2006. 
12.  Постоловський Р, Троян С. Світ на зламі епох: історія к.ХІХ-сер. ХХ ст. – К., 2000. 
13.  Сагрин В.В. Политическая история США. – М., 2006. 
14.  Тивовар С, Слюсаренко А. Всесвітня історія. Новітній період 1945 – 1997. К., 1998. 
15.  Повленко Ю.В. Історія світової цивілізації . – К. 1999. 
16.  Тивовар С, Сіріщев Я. Всесвітня історія ХХ ст. – К., 1995. 
17.  Трубайчук  А.Ф. Друга світова війна. – К., 1995. 
18.  Шмелёв И. П. Эвропа: ычера, сегодня, завтра. – М. 2002. 
19.  Корсаков К. И. История Великобритании. – М. 1997. 
20.  Кредер А.А. Новейшая история ХХ в. – М. 1995. 
21.  Іваницька О. Франко-каудильйо Іспанії – Вінниця, 2002. 
22.  Козлітін В.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. – Харків, 2001. 
23.  Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 рр.). – К. 2001. 
24.  Трухановський В.Т. Уинстон Черчиль. – 5-е изд., испр. доп. –М. 2003. 
25.  История Франции: В 3-х т. –Т.3. –М., 1973. 
26.  Копійка В.В Розширення Європейського Союзу. Територія і практика інтеграційного 
процесу. – К., 2002. 
27.  Світова та європейска інтеграція : Навч. посібник / За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів, 2005. 
28. Орлова Т.В. Історія сучасного світу. Навч. пос. –К., 2006. 
29. Малик Я.Й. Світова та європейська інеграція. Навч. пос. – Львів.2005 
  
Індивідуальні завдання (аналіз літератури) 
1. Афонін Е.А. Бандурка О.М. та ін. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: 
соціально-історичний аналіз). – К., 2002. 
2. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки) / Гайдуков Л. Ф. та ін. – К., 
2001. 
3. Дорозель  Ж-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. –К. 1995. 
4. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки ) / Манжола В.А, Білоусов 
М.М. та ін. – К., 1999. 
5. Зеленко А.М. Дмпломатія і політика. – Харків, 2003. 
6. ООН у системі міжнародних відносин. –К., 1995. 
7. Ціватий В.Г. ООН у системі координат глобалізованого світу ХХІ ст.: іституціоналльні 
традиції, цивілізаційний вимір, сучасні виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : 
Збірних наукових праць. – К., 2005. 
8. Гинцбер Л. И. Ранняя История ницизма. Боротьба за власть. – М. 2004. 
9. Відянський С.В.Зовнішня політика України в умовах глобалізації. –К. 2014. 
10. Араш  М. «Да здраствует Муссолини» Реабилитация фашизма в Италии. –М. 2010. 
11. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки – Вінниця, 2003. 
12. Макеєв С. Демони меру та мечем війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. – К., 
1997. 
13. Білоус О.Г Глобалізація і національна стратегія України. – К. 2001. 
14. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посібник. – К. 2006. 
15. Попов А. «Агония Веймарской республики». –К. 2017. 
16. Бані-Насер Фаді. Миротворчі операції ООН: територія і практика. –К., 2005 
17. Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 -1945 рр. –К., 1997 
18. Б. Муссолини «Доктрина фашизму» - 1932. 
19. Бернс Дж., Рузвельт Р. «Человек и политик» -К. 1997 
20. Пожарская Д. Франко и его врем’я. – К. 2001 
21. Соколов Б. «Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой» - вид АСТ –К. 2005. 
22. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин  - К., 2007. 

 

 



23. Манжола В. А. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1945-70-ті pp. -K., 2001
24. Романо Проді. Ідея єдиної Європи. -K., 2002
25. Копель O.A. Міжнародні відносини XX ст. -K., 1999
26. Кредер A.A. Новейшая история XX в. -  М. 1995.
27. Іваницька О. Франко-каудильйо Іспанії -  Вінниця, 2002.
28. КозлітінВ.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр .-Х арків , 2001.
29. Міжнародні в ід н о с р ґн и  та зовнішня політика (1980-2000 рр.). -  К. 2001.

Викладач Бурачок JLB.


