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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Слов’яни і європейська цивілізація 

 

Викладач (-і) Кобильник Роман Васильович 

Контактний телефон викладача 0676087380 

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

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркова дисципліна 

2.2.2. Дисципліна вільного вибору студента 

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 

Європейська цивілізація відіграла чи не найпомітнішу роль в історії людства. Дана цивілізаційна субстанція фактично встановила 

модель розвитку для решти світу, що врешті-решт призвело до його європеїзації. З іншого боку, розуміння сутності історичного шляху 

європейської цивілізації та її особливостей важливе під кутом зору тих змін, які відбуваються в наш час в Україні, що визначає свій 

подальший курс - на Захід чи на Схід. Важливу роль європейська цивілізаційна модель відклала на розвиток слов’янських народів, а 

через них і на українців. Вибір цивілізаційної орієнтації є важливим не тільки для держави, але і для суспільства, кожного його 

окремого представника, який будує свою життєву стратегію і тактику. Якщо людина прагне бути європейцем то для цього не досить 

тільки заяв про намір. Необхідне розуміння сутності європейськості, бо саме таке усвідомлення і сформувало європейську спільноту. 

«Слов’яни і європейська цивілізація» – це дисципліна, яка вивчає політичні, соціокультурні, економічні процеси в конкретних формах і 

просторово-часових вимірах. Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на засвоєння і застосування студентами 

спеціальності 014.03 – середня освіта (історія)  теоретичних і практичних знань з новітньої історії країн Центрально-Східної Європи, 

усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти.  

3. Мета та цілі курсу  

 

Мета викладання дисципліни –  засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з дисципліни 

«Слов’яни і європейська цивілізація»; опанування і застосування ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та 

інтерпретації історичного минулого регіону; формування інтегральної, загальних, фахових компетентностей, достатніх для 

ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.   

 

Завдання: ознайомити студентів з  характеристикою політичного, соціально-економічного, культурного та релігійного розвитку 

слов’янських народів під впливом європейських цивілізаційних процесів; з’ясувати з студентами особливості культурних процесів, 

державно-політичних структур і змін повсякденного життя  в кожній слов’янській країні, їх зміст, форми і масштаби поширення в 

суспільстві, навчитися використовувати в професійній і соціальній діяльності знання з історії Європи, порівнювати їх із історією 

України та загальносвітовими історичними процесами даного історичного періоду; виробити в студентів навички самостійних оцінок і 

власних суджень щодо розглянутих історичних проблемах. Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління 

суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної орієнтації, прагнення до 

самореалізації. 

4. Компетентності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 

– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в історичному процесі (D6); 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (D11); 

самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (D22). 

 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують 

інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

Складові професійної компетентності: 

Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С11. Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у контексті формування цілісної 

історичної картини світу. 

С17. Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну участь у дискусіях.  

С25. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 
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цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних осіб, соціальних 

груп. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семест

р 
Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5-й 

семестр 

014 Середня освіта (Історія) ІІІ курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 
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Тема 1. Вступ до спецкурсу 

«Слов’яни і європейська 

цивілізація» 

Предмет, мета і завдання спецкурсу. 

Суть поняття “цивілізація”, 

«європейська цивілізація». Основні 

ознаки європейської цивілізації та їх 

характеристика. Періодизація 

історико-культурного життя Європи. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вандич П. Ціна свободи. Історія 

Центрально-Східної Європи від 

Середньовіччя до сьогодення. – К.: 

Критика, 2004. –  463 с. 

 

2.Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005 

3. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001. – 660 с. 

4. История южных и западных славян: 

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

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 

1998. – 668 с.  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 

Тема 2. Поляки і європейська 

цивілізація. 

Польська культура періоду Ренесансу 

XV – XVI ст. Гуманізм у Польщі. 

Краківський університет. Роль церкви 

у поширенні гуманізму. Ян Длугош і 

його «Історія Польщі». Миколай 

 Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005 

2.Дейвіс Н. Боже ігрище: Історія 

Польщі. – К., 2008. 

3.Дильонгова Г. Історія Польщі 1795 – 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

5\5 Протягом 

семестру 
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Копернік. «Золотий вік» польської 

літератури і мистецтва (сер.XVI –  

перш. пол.. XVII ст.). Творчість 

Миколая Рея, Яна Кохановського, 

Петра Скарги. Польське 

просвітництво XVIII –  поч. XIX ст. 

Польський романтизм і його 

представники (пер. пол. ХІХ ст.). 

Польська культура  др. пол. ХІХ – поч. 

ХХ ст. Поляк-католик: витоки та 

функціонування національного міфу. 

Польська повсякденність ХІХ – 

першої пол. ХХ ст. Європейські 

впливи на розвиток польської  

культури, освіти та повсякденного 

життя ХХ ст. Польська культурна 

ідентичність в умовах європейських 

інтеграційних процесів на сучасному 

етапі. Польські впливи на розвиток 

української культури, освіти та 

повсякденного життя. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

методичні 

матеріали) 

 

 

 

 

1990. – К., 2007. 

4.Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. 

Історія Польщі: Від найдавніших часів 

до наших днів. – Львів, 2002. 

5. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

 

 

Тема 3. Чехи і європейська 

цивілізація. 

Чеська культура доби Ренесансу. 

Гуманізм і Реформація в чеських 

землях. Ян Гус. Петр Хельчицький. 

Хроніка Вацлава Гаєка. Ян Благослов. 

Ян Амос Коменський і розвиток 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005 

2. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

3.Коротка історія Чехії і Словаччини. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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освіти. Вестернізація чеського 

християнства. Культурно-освітня 

діяльність Карла  IV. Чеське 

мистецтво XVI – XVIII ст. Чеське 

національне відродження першої 

половини ХІХ ст. Чеські будителі. 

Європейські впливи на розвиток 

чеського суспільства в ХІХ – поч. ХХ 

ст. Томаш Масарик  і його концепція 

«Нової Європи». Чеська культура ХХ 

ст. Чеська культурна ідентичність в 

умовах європейських інтеграційних 

процесів на сучасному етапі. Чеські 

впливи на розвиток української 

культури, освіти та повсякденного 

життя. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

матеріали) 

 

 

За ред. проф. П. С. Федорчака. – Івано-

Франківськ, 1999. 

4.Краткая история Чехословакии. С 

древнейших времен до наших дней. – 

М., 1988. 

 

Тема 4. Словаки і європейська 

цивілізація. 

Становлення писемності у словаків. 

Угорські і чеські впливи на словацьку 

писемність і культуру у XV – XVI ст. 

Юрай Трановський. Словацька 

література і мистецтво епохи барокко. 

Словацьке просвітництво. Йозеф Ігнац 

Бейза. Антон Берналок. Європейський 

романтизм та ідеї панславізму в 

словацькій літературі. Павло Йозеф 

Шафарик. Ян Коллар. Словацька 

культура, освіта та повсякденність в 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 6 год 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

 

 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005 

2. Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

3.Коротка історія Чехії і Словаччини. 

За ред. проф. П. С. Федорчака. – Івано-

Франківськ, 1999. 

4.Краткая история Чехословакии. С 

древнейших времен до наших дней. – 

М., 1988. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Культура та 

освіта словаків у ХХ ст. Словацька 

культурна ідентичність в умовах 

європейських інтеграційних процесів 

на сучасному етапі. Словацькі впливи 

на розвиток української культури, 

освіти та повсякденного життя. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

 

Тема 5.  Болгари і 

європейська цивілізація. 

Прийняття християнства та 

слов’янської писемності (ІХ ст.). 

Візантійські впливи. Святі Кирило та 

Мефодій – слов’янські 

першопросвітники. Кирилична та 

глаголична азбука. «Синодик 

болгарської  церкви». 

Давньоболгарські літературні 

пам’ятки. Климент Охридський. 

Констянтин Преславський, Іоан 

Екзарх. Історичні та полемічні твори 

ІХ – ХІІ ст. Архітектура та 

містобудування ХІІІ – ХІV ст. 

Болгарські монастирі XV – XVIII ст., 

як основна опора болгарської 

культури періоду османського 

панування. Болгарське національне 

відродження др. пол. ХVIII – перш. 

пол. ХІХ ст. Паїсій Хілендарський. 

«Історія слов’яноболгарська». 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

 

 

 

 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005. 

2.Єлавич Б. Історія Балкан ХХ ст. –К., 

2002. 

3.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4.История южных и западных славян: 

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

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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Софроній Врачанський. Європейські 

впливи в болгарській освіті. Петер 

Берон. Болгарська література і 

мистецтво др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Георгій Раковський. Христо Ботєв. 

Любен Каравелов. Болгарська 

культура ХХ ст. Болгарська культурна 

ідентичність в умовах європейських 

інтеграційних процесів на сучасному 

етапі. Болгарські  впливи на розвиток 

української культури, освіти та 

повсякденного життя. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для 

використання в школі. 

  

Тема 6. Південно-слов’янські 

народи і європейська цивілізація. 

Балкани між Сходом і Заходом. 

Західноєвропейські та візантійські 

впливи у Сербії. Становлення 

писемності у південнослов’янських 

народів. Культура 

південнослов’янських народів у Х – 

ХШ ст. Сербія за Стефана Душана. 

«Законник Стефана Душана». 

Сербська література та мистецтво XIV 

– XV ст. Турецьке завоювання 

південнослов’янських народів його 

вплив на соціально-економічне, 

культурне та релігійне життя. 

Реформація на Балканах. Гуманізм у 

Далмації та Дубровнику. Хорватська 

Лекція 2 год 

Семінарське 

заняття 4 год 

Самостійна 

робота 6 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

 

 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005. 

2.Єлавич Б. Історія Балкан ХХ ст. –К., 

2002. 

3.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4.История южных и западных славян: 

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

Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева 

и З.С.Ненашевой. – М., 1998. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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література періоду гуманізму. 

Дубровницька республіка. Роль 

церкви у розвитку сербської культури 

та освіти в XVI – XVIII ст. 

Національне відродження південно-

слов’янських народів у ХІХ ст. 

Становлення нових держав на 

Балканах. Господарство, культура і 

освіта у південних слов’ян наприкінці 

ХІХ – поч. ХХ ст. Європейські впливи 

на соціально-економічне та культурне 

життя   південнослов’янських народів 

у ХХ ст. південно-слов’янська 

культурна ідентичність в умовах 

європейських інтеграційних процесів 

на сучасному етапі. південно-

слов’янські впливи на розвиток 

української культури, освіти та 

повсякденного життя. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний комплекс для 

використання в школі. 

 

 

 

Тема 7. Європейські впливи на 

розвиток соціально-економічних, 

культурних, освітніх процесів в Росії.  

Русь і варяги. Норманська 

теорія. Теорія  «Москва – третій Рим». 

Протистояння з Заходом. Боротьба за 

Новгород і Псков. Російсько-литовське 

протистояння. Іван ІV. Смута в Росії. 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005. 

2.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

3.Нарис історії Росії: Пер. з. рос. / Б. В. 

Ананьїч, І. Я. Андреєв, Є. В. Анісімов 

та ін.; За загальн. ред. О. О. Чубар’яна. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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Реформація в Московській державі. 

Формування російського самодержавства 

у XVII ст. Петро І і проникнення 

європейських впливів. Європеїзм в 

російській політиці, економіці, освіті, 

культурі та повсякденності XVIII – поч. 

ХІХ ст. Російська освіта і культура ХІХ – 

поч. ХХ ст. Західники і слов’янофіли. 

Радянська дійсність і європейські 

впливи. Росія і Захід у кінці ХХ – поч. 

ХХІ ст.: від інтеграції до протистояння. 

Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для використання 

в школі. 

 

 

 

– К., 2007.  

 4. Орлов А.   Георгиев В. А., 

Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. 

История России. Учебник. 2-е изд.  – 

М., 2003. 

 

Тема 8. Білоруси і європейська 

цивілізація. 

Поява християнства на території 

Білорусі. Культура населення Білорусі у 

Х – ХІІІ ст. 

Литовське завоювання і проникнення 

західноєвропейських впливів. 

Магдебурзьке право. Початки 

друкарства. Франциск Скорина. 

Гуманізм і Відродження в білоруській 

культурі. Реформація у у Білорусі. 

Полемічна література. Білоруська 

культура і повсякденність у XVII – XVIII 

ст.. Білоруське національне відродження 

ХІХ ст. Білоруська література. Янка 

Купала. Якуб Колас. Радянська Білорусь 

і європейські впливи. Європеїзм в 

Білорусі на сучасному етапі. 

Семінарське 

заняття 2 год 

Самостійна 

робота 8 год. 

(див. окремі 

навчально-

методичні 

матеріали) 

 

1. Дворнік Ф.Слов’яни в європейській 

історії та цивілізації. – К., 2005. 

2.Каппелер А. Росія як поліетнічна 

імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – 

Львів, 2005. 

3.Історія Центрально-Східної Європи. 

Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів 

університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. 

– Львів, 2001.  

4.Чигринов П. Г. Очерки истории 

Беларуси. Учеб. Пособие для вузов. – 

Минск: Высшая школа, 2000. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

 

5\5 Протягом 

семестру 
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Практичне завдання: Навчально-

методичний комплекс для використання 

в школі. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу  

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 40 балів), балу за  контрольну роботи (40 балів), балу за колоквіум (10 балів) і балу за індивідуальну 

роботу (10  балів) та в сукупності може складати максимально 100 балів.  

 

Вид кон ролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота  

Колокві

ум 

Індивідуальне 

завдання (конспект 

і захист монографії 

тощо) 

Підсумкова оцінка у 

100-бальній шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може набрати 

студент 

40 40 10 10 100 

(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 15 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, 
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помножена на коефіцієнт 8, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то 

підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 3 = 29.36≈ 29 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 40 балів). 

Бал за колоквіум (максимально 10 балів).  

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

дослідні) завдання. 

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

студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи суміжної) дисципліни за 

поданням наукових керівників чи керівників наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал 

може додаватись максимально 10 балів за участь в науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не 

перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – 

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

забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково-педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і 

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

контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на 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; 
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- 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. Здатен (на) самостійно на основі 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Вміє 

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

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

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

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

осіб. 

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

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

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

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

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

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

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

різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 
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елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

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

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

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

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

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

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

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

проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє організовувати пошук 

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

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

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

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

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

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

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

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

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

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

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

історичних постатей. 

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

(я) без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення 
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необхідності удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Кейс виконаний незадовільно, оскільки відтворити його зміст самостійно не може, відповідь недолуга, 

із значними помилками. Немає навичок командної роботи, не бере на себе відповідальність. Захист 

кейсу спрощений, із значними помилками. Не здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка 

аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв՚язки. Не здатен використати наявний 

матеріал для роботи в школі. ІКТ використано недоречно. Не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

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

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

матеріал, але його зміст  не достатній; відповідь не чітка і спрощена. Здатен (на) по середньо 

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

для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Вміє 

організовувати пошук історичної інформації, але не може її критично проаналізувати. Не достатньо 

використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час підготовки кейсу. Визначає роль 

людського фактора в історії, однак без необхідної аргументації. 

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

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

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

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

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

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

виявляє певне усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

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

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

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

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

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

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

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 
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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 роботі підготовки і захисту кейсу в межах 

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

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

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

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

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

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

усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 
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9–10 Здатність презентувати власну творчу інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ на 

основі захисту кейсу, ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при захисті 

використовує значний обсяг джерел і літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому 

рівні, студент створив значну кількість роздаткового матеріалу тощо. 

Підготовлений у кейсі матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен 

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

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

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

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

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

інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

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

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

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

удосконалення професійних якостей. 

❖ Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

❖ 20+5+5+4+3+3=40 балів 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 20 балів 

2 практичне (назвати 5 бали 
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особливості, завдання, 

чинники,тощо) 

3  практичне 

(характеристика 

історичного джерела 

5 бали 

4знання історичних 

термінів 

4бал 

5 знання історичних 

постатей 

3 бал 

6 знання хронології          3 бал 

Разом 40 балів 

 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-8 Виставляються, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні 

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

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

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

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

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

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

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

Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні 

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

фаху. 

 

9-

12 

Ставляться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

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

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

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

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

історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 
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співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. посередньо володіє історичним 

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

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

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

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

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

чинники діяльності історичних осіб. 

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

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

час навчання компетенції. 

 

13-

16 

Ставляться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність 

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

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

осіб. 

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

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє 

вдосконалення з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 
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17-

20 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальна оцінка 10 балів 

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

правильна відповідь на одне завдання тесту  тест оцінюється 1 бал. 

 

  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1  

1-19 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. 
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20-27 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. 

28-35 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 
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різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під 

час навчання компетенцій. 

36-40 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 
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набору 25 і більше балів.  

7. Політика курсу 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 

Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії, прес-конференції, 

захист кейсів ін. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не 

фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 

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

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

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

поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на 

семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання пропущених 

аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку запозичених робіт, 

випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує 

студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 

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

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

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

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

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

239 с.  

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

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

8. Історія південних і західних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій. За ред В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2001. – 632 с. 

9. История южных и западных славян: В 2-х т. Учебник. Т. 1: Средние века и Новое время / Под. Ред. Г.Ф.Матвеева и 

З.С.Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 668 с.  

10. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред.. Л. 

Зашкільняка. – Львів, 2001. – 660 с. 

11. Єлавич Б. Історія Балкан ХVIII – XIX ст. К., 2003 

12. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів, 2005. 

13. Нариси історії Росії: Пер. з рос. / Б. В. Ананьїн, І. Л. Андреєв, Є. В. Анісімов; За заг. ред. О. О. Чубар’яна. – К.: Ніка-Центр, 2007. 

14. Историография истории южных и западных славян. Учебное пособие. – Москва, 1987. 
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15. История Отечества. С древнейших времен до наших дней. Энциклопедический словарь / Составители Б. Ю. Иванов, В. М. 
Карев, Е. И. Куксина, А. С. Орешников, О. В. Сухарева. – М., 1999. 

16. История России XVIII – XIX веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
17. История России XХ – начала XХI веков / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
18. История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л. В. Милова. – М., 2006. 
19. История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; Под ред. Н. 

И. Павленко. – М., 2004. 
20. История России с древнейших времен до начала ХХІ века: Учеб. для студентов вузов / М. М. Горинов, А. А. Горский, А. А. 

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

2001. – 318 с. 
40. Чернишов И. И. Гибель империи (Австро-Венгрии). – М.: АСТ, 2002. – 640 с. 
41. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. / Отв. ред. В. В. Марьина. – М.: Наука, 2005. 
42. Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. Учеб. Пособие для вузов. – Минск: Высшая школа, 2000. – 461 с. 
43. Шумов С. А. Андреев А. Р. История Словакии. V – ХХ века. – М.: Белый волк, 2000. – 296 с. 

 



44. Вішнеускі А.Ф., ІОхо Я.А. Псторьія дзяржавьі і права Беларусі у дакументах і матзрьіялах (са старажьітньїх часоу до нашьіх 
дзен). -  Мінск, 1998.

45. Гісторьія Беларусі. У 2 ч. -  Мінск, 1998. Ч. 1-2.*
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