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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Процеси і проблеми суспільної трансформації в сучасній 

Україні 

Викладач (-і) Кобута Степан Йосифович 

Контактний телефон викладача 067 7459986 

E-mail викладача stepan.kobuta @pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Вибіркові дисципліни 

Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

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

Консультації 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальний курс передбачає поглиблене вивчення вузлових історичних подій та процесів 

періоду новітнього українського державотворення, аналіз та осмислення демократизації 

українського суспільства в новітніх умовах, визначення перспектив розвитку України в умовах 

світової інтеграції та глобалізації.  

Основний акцент зроблено на засвоєнні проблематики сучасного демократичного розвитку, 

державотворчих процесах, проблемах реформування соціально-політичної сфери, актуальних 

питаннях національного та культурного розвитку, проблемах міжнародних взаємин та 

міжнародного співробітництва України, визначення її зовнішньополітичного курсу та пріоритетів, 

перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції. Засвоєння програми спецкурсу дозволить 

студентам значно розширити та поглибити знання сучасної вітчизняної історії, засвоїти навики 

історико-політологічного аналізу поточних суспільних подій і процесів. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами поглиблених знань із сучасної вітчизняної 

історії; формування всесторонньо розвинутої особистості із глибокими національно-

патріотичними орієнтирами, усвідомлення причетності до розвитку української державності. 

Завдання: засвоїти основний масив історичних знань; застосовувати критичний підхід для аналізу 

складних суспільних процесів; опанувати навики наукового пізнання сучасної української 

дійсності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

– основні історичні етапи й проблеми становлення сучасної держави Україна; 

– базові факти і хронологію, причинно-наслідкові зв’язки вадливих історичних подій; 

– наукові підходи оцінок розвитку українського суспільства; 

– виклики, що стоять перед українським суспільством. 

вміти: 

– пояснити об’єктивність розвитку суспільно-політичних процесів, їх модернізаційну 

сутність; 

– аналізувати тенденції сучасного суспільного розвитку; 

– володіти теоретичними знаннями і методикою наукового пізнання; 

– застосовувати набуті знання при підготовці наукових повідомлень і праць з актуальних 

питань сучасної вітчизняної історії. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

- здатність пізнавати недавнє минуле, формуванні національно-патріотичної позиції, базованої на знаннях, 

ціннісних орієнтирах і досвіді, набутих під час навчання; 

- здатність до критичного осмислення історичного процесу; 
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- здатність визначати пріоритети сприйняття сучасного державотворення; 

- адаптивність і комунікабельність. 

Загальнонаукові компетенції: 

- знання основних віхи і проблем становлення незалежної української держави, європейської та 

євроатлантичної інтеграції України; 

- здатність пояснити внутрішньополітичні і зовнішньополітичні суперечності розвитку українського 

суспільства, проблеми його модернізації;  

Інструментальні компетенції: 

- навички критичного осмислення трансформаційних процесів; 

- дослідницькі навички пошуку актуального документального і аналітичного матеріалу. 

Професійні компетенції: 

- здатність виокремлювати актуальні питання сучасної вітчизняної історії; 

- здатність пояснити об’єктивність наукового пізнання; 

Складові професійної компетентності, якими має оволодіти студент в результаті вивчення 

курсу:  
Практична (С1) – Здатність і готовність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Дослідницька (С2) – здатність і готовність аналізувати та моделювати стан та розвиток історичних 

процесів.  

Викладацька (С3) – Готовність до викладацької діяльності в межах освітніх програм, використання 

сучасних педагогічних методів та засобів активізації педагогічної діяльності  

Організаційна (С4) – Здатність і готовність вести самостійний пошук, добір та опрацювання 

інформації джерел і літератури.  

Контрольна (С5) – здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, 

інформаційних повідомлень, інноваційних підходів щодо історичного розвитку.  

Суспільно-політична(С6) – здатність розуміти суспільні процеси і впливати на них; здатність 

ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечувати розв’язання проблем 

і досягнення позитивних результатів у галузі історії;  

адекватне розуміння того, як функціонує суспільство, сприйняття власної ролі й ролі інших людей 

у цьому процесі; наявність внутрішньої мотивації, здібностей і відповідної кваліфікації для 

діяльності в системі історичного розвитку  

Діагностична(С7) – володіння історичними знаннями, теорією та методологією (підходами, 

принципами і методами) розпізнавання проблеми, виявлення характерних ознак ситуації; 

застосування цих методів та принципів, аналіз соціальних об’єктів, процесів, ситуацій, проблем, 

випадків, що розпізнають деформації та встановлюють їх причини. Діагностика поширюється на 

ситуації, що відображають предмет професійної діяльності, міжнародні проекти, програми.  

Інформаційно-аналітична (С8) - здатність побудувати ефективну систему інформаційних ресурсів, 

необхідну для формування інформаційно-правової основи прийняття управлінських рішень у 

сфері міжнародних економічних відносин; здатність визначати певний інформаційний ресурс у 

межах оперативного та стратегічного управління групою; формування умінь на основі отриманої 

інформації формулювати комплексні аналітичні висновки; здатність інтерпретувати, 

систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в контексті 

дослідницького завдання або проблеми, що вирішується.  

Комунікативна (С9) – здатність використовувати в професійній діяльності усне та писемне 

мовлення державною та іноземними мовами  

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів формуються: 

Здатність аналізувати історичні чинники виникнення конкретних ситуацій в історичних подіях 

(С2, С8)  

Уміння виявляти спільні й відмінні риси в теоретико-методичних підходах українських і 

зарубіжних істориків, етнологів та археологів (С7)  

Цілеспрямовано вивчати та відстоювати загальнолюдські, національні демократичні і духовно-

культурні цінності, вироблені світовою цивілізацією в процесі історичного розвитку (С6)  

Здатність розрізняти історичну своєрідність, культурне та етнонаціональне розмаїття України (С8)  



Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (С1, С4)  

Уміння обирати та використовувати сучасні теорії, методологічні засади і досягнення вітчизняної 

та зарубіжної історичної науки та освіти (С2, С3)  

Уміння сприймати сутність і особливості історичного розвитку світової цивілізації та місця в 

ньому вітчизняного минулого (С2)  

Здатність займати активну життєву позицію у відстоюванні своєї точки зору та історичної 

об’єктивності з проблем минулого та сьогодення (С3)  

Уміння використовувати на практиці теоретичні положення для здійснення організаційних та 

контрольних заходів у сфері історичної науки (С5, С8)  

Знати і володіти на фаховому рівні методами викладання історії та суміжних дисциплін у вищих 

навчальних закладах (С4, С10)  

Уміння використовувати на практиці програмно-технічні засоби інформатики та сучасні 

інформаційні системи і технології (С8)  

Здатність здійснювати історичні дослідження з визначеної тематики (С2, С3)  

Здатність використовувати в своїй діяльності історичні методи дослідження (С7)  

Уміння виявляти та розв’язувати дослідницькі проблеми, здійснювати дослідження проектів на 

належному рівні (С1, С2, С3)  

Здатність використовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю (С3)  

Уміння працювати з джерелами та фаховою літературою (С3)  

Уміння використовувати нормативно-правову базу з питань охорони праці, організовувати 

дотримання вимог безпеки праці учасникам трудового процесу (С1)  

Здатність організовувати дотримання дисципліни та санітарно-гігієнічних вимог учасниками 

трудового процесу (С1, С4)  

Здатність ефективно брати участь у різних формах наукової комунікації (С7, С10)  

 

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 

8-й семестр 032 Історія та 

археологія 

Четвертий Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термі

н 

викон

ання 
Тема 1. 

Здобуття Україною 

незалежності. 

1. Курс на 

“перебудову”: суть, 

зміст, етапи і 

особливості.  

Український 

національно-

політичний рух – 

структура, 

програми, напрями 

діяльності. Форми 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., 

Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох. (Державотворчий 

процес 1985-1999 рр.).– К., 2000. 

Бойко О. Україна 1991-1994 рр.: Тіні 

минулого чи контури майбутнього? 

(нариси новітньої історії). – К., 1996. 

Бойко О. Історія України. – К., 2005. 

Бойко О. Україна: від путчу до Пущі 

(серпень-грудень 1991 р.): 

Монографія. – Ніжин, 2006.  

Врублевский В. Владимир 

Щербицкий: правда и вымыслы. – 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі).  

4 год. 

1-2-й 

тижде

нь 

навча

ння 



політичної 

активності в період 

“мітингової 

демократії” на 

рубежі 1980-х – 

1990-х років: 

мітинги, страйки, 

демонстрації. 

4. Виборчі кампанії 

1989 р. та 1990 р. в 

республіці: 

процедура, процес, 

результати. 

5. Діяльність 

Верховної Ради 

України першого 

демократичного 

скликання – курс на 

незалежність.  

6. Від путчу до 

Пущі: 

проголошення Акту 

незалежності 

України – 

Всеукраїнський 

референдум 1 

грудня 1991 р. і 

розпад СРСР. 

  

К., 1993. 

Гарань О. Убити дракона (З історії 

Руху та нових партій України). – К., 

1993. 

Кугутяк М., Гаврилів Б., Кобута С. 

Літопис державотворення на 

Прикарпатті (1988-2001). – Івано-

Франківськ, 2002. 

Литвин В. Політична арена України. 

Дійові особи та виконавці. – К., 

1994. 

Україна: друга половина ХХ 

століття. Нарис Історії. – К., 1997. 

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія 

української державності: Курс 

лекцій. – К., 1999. 

 

Тема 2. 

Державотворчий 

процес в Україні. 

1. Державний і 

адміністративно-

територіальний 

устрій України. 

2. Формування 

державних органів 

влади: 

а) інститут 

парламентаризму;  

б) інститут 

президента; в) 

системи 

центральних і 

місцевих органів 

виконавчої влади. 

2. Створення 

Збройних сил 

України, 

правоохоронної і 

судової системи. 

3. Конституційний 

процес в Україні: 

проблеми та 

перспективи. 

4. Державні 

атрибути: проблеми 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

4 год. 

Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., 

Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох. (Державотворчий 

процес 1985-1999 pp.). - Κ., 2000. 

Бойко О. Україна 1991-1994 pp.: Тіні 

минулого чи контури майбутнього? 

(нариси новітньої історії). - К., 1996. 

Витковски А. Пятилетка без плана. 

Украина: 1991-1996. Формирование 

национального государства, 

экономики, элиты. К., 1998. 

Ідеологія державотворення в 

Україні: історія і сучасність. - К., 

1997. 

Кравчук Л. Є така держава - Україна. 

Матеріали виступів, інтерв'ю, прес- 

конференцій, брифінгів, відповідей 

на запитання. - К., 1992. 

Кр'їмінь В., Ткаченко В. Україна: 

шлях до себе. Проблеми суспільної 

трансформації.-К., 1998. 

Кульчицький С. Державотворчий 

процес в Україні (підсумки першого 

п'ятиріччя) // Укр. іст. журнал. - 

1996. - №6. - С. 69 78. 

Кучма Л. Про найголовніше. - К., 

1999. 

Лигвин В. Політична арена України. 

Дійові особи та виконавці. - К., 1994. 

Литвин В. Україна: досвід та 

проблеми державотворення (90-ті 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія  

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

3-4-й 

тижде

нь 

навча

ння 



сприйняття та 

легитимації.  

5. Політична 

реформа в Україні: 

етапи, варіанти, 

результати. 

 

роки XX 

ст. ). -К.,2001. 

Михальченко Н., Андрущенко В. 

Беловежье. Л.Кравчук. Украина 

1991-1996.-К., 1996. 

Телешун С.О. Державний устрій 

України: проблеми політики теорії і 

практики. - Івано-Франківськ, 2000. 

Україна: утвердження незалежної 

держави (1991-2001) / 

Н.П.Барановська, 

В.О.Верстюк, С.В.Віднянський та 

ін.; За ред. В.М.Литвина. К., 2001. 

Український парламентаризм: 

минуле і сучасне. - К.1999. 

Чорновіл В. Пульс української 

незалежності. - К., 2000. 
Тема 3. 

Особливості 

політичного 

розвитку України. 

1. Процес фор-

мування 

багатопартійності: 

основні етапи та 

наслідки. 

2. Партійно-

політичний розклад 

українських 

політичних сил.  

3. Парламентські і 

президентські 

виборчі кампанії в 

Україні. Визначення 

внутрішньополітичн

ого курсу розвитку. 

4. Проблеми вибору 

політичної моделі 

управління країною.  

5. Становлення 

громадянського 

суспільства в 

Україні. 

6. Український 

протестний рух: 

мета і цілі 

а) «Україна без 

Кучми»;  

б) «Помаранчева 

революція»;  

в) «мований 

майдан»;  

г)«Єврореволюція»; 

д)«Революція 

гідності». 

 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

4 год. 

Бадзьо Ю. Влада – Опозиція – 

Держава в Україні сьогодні. Думки 

проти течії. – К., 1997. 

Зущик Ю., Кривошеєнко О., 

Яблонський В. Фігури. Політичне 

лідерство в сучасній Україні. – К., 

1999. 

Головаха Є.І. Стратегія соціально-

політичного розвитку України. – К., 

1994. 

Історія України. Документи. 

Матеріали / Уклад., комент. 

В.Ю.Короля. – К., 2002. 

Кремінь В., Ткаченко В. Україна: 

шлях до себе. Проблеми суспільної 

трансформації. – К., 1998. 

Литвин В. Політична арена України. 

Дійові особи та виконавці. – К., 

1994. 

Литвин В. Україна: досвід та 

проблеми державотворення (90-ті 

роки ХХ ст. ). – К., 2001. 

Михальченко М. Україна як нова 

історична реальність: запасний 

гравець Європи. – Дрогобич, 2004. 

Михальченко М.І., Журавський В.С., 

Танчер В.В. Соціально-політична 

трансформація України: реальність, 

міфологеми, проблеми вибору .– К., 

1997. 

Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції 

розвитку українського суспільства 

(1994-1998): Соціал. показ. – К., 

1999. 

Політична система сучасної України: 

особливості становлення, тенденції 

розвитку. – К., 1998. 

Соціально–політична ситуація в 

Україні: поступ п’яти років/ В. Г. 

Кремінь (керівник авт. кол.). Д. М. 

Безлюда, В. Д. Бондаренко та ін.: 

Монографія. – К., 1996. 

Українське суспільство на порозі 

третього тисячоліття / Кол. 

монографія. Під ред. М.О.Шульги 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

5-6-й 

тижде

нь 

навча

ння 



К., 1999. 

Українські ліві: між ленінізмом і 

соціал-демократією / За ред. 

О.Гараня, О.Майбороди. – К., 2000. 

Шведа Ю. Партії та партійна 

система України. – Л., 2001. 

Тема 4. 

Проблеми 

соціально-

економічного 

розвитку. 
1. Крах командно-

адміністративної 

економіки і 

загострення 

соціально-

економічної кризи: 

об’єктивні та 

суб’єктивні 

чинники. 

2. Модернізація 

економічних 

відносин в Україні. 

Стратегія 

економічного 

реформування. 

3. Напрями та 

можливості 

соціально-

економічного 

розвитку України.  

4. Перспективи 

інтеграції України у 

європейське і 

світове економічне 

товариство. 

5. Проблеми 

реформування 

соціального сектору 

і соціальної 

політики держави. 

  

Лекція 2 

год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Витковски А. Пятилетка без плана. 

Украина: 1991–1996. Формирование 

национального государства, 

экономики, элиты. – К., 1999.  

Глобальні трансформації і стратегії 

розвитку. – К., 1998. 

Конкурентоспроможність економіки 

України в умовах глобалізації / 

Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, 

Я.В.Белінська та ін. – К., 2005.  

Кучма Л. Про найголовніше. – К., 

1999.  

Литвин В. Україна: досвід та 

проблеми державотворення (90-ті 

роки ХХ ст. ). – К., 2001. 

Марчук Є. П’ять років української 

трагедії. – К., 1999.  

Мочерний С.В. Економічний 

суверенітет України та шляхи його 

досягнення. – 1994. 

Михальченко М.І., Журавський В.С., 

Танчер В.В. Соціально-політична 

трансформація України: реальність, 

міфологеми, проблеми вибору .– К., 

1997. 

Михальченко М. Україна як нова 

історична реальність: запасний 

гравець Європи. – Дрогобич, 2004. 

Павловський М.А. Суспільство та 

економіка перехідного періоду: шлях 

України. К., 1997. 

Пинзеник В. Коні не винні: Реформи 

чи їх імітація. – К.,1999. 

Пономаренко В.С., Кизим М.О., 

Узунов Ф.В. Рівень і якість життя 

населення України: Монографія. – 

Х., 2001. 

Проблеми і перспективи української 

реформації: [Кол. моног.] / 

Г.В.Щокін, В.І.Куценко, 

М.Ф.Головатий та ін.; [За заг. 

редакцією М.Ф.Головатого, 

Г.В.Щокіна]. – К.:, 2001. 

Україна: Стратегічні пріоритети. 

Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. 

О.Власюка. – К., 2005. 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

2 год. 

7-й 

тижде

нь 

навча

ння 

Тема 5.  

Україна на 

міжнародній арені. 

Безпекові питання.  

1. Міжнародне 

визнання 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

Бжезинський З. Велика Шахівниця. 

Американська першість та її 

стратегічні імперативи / Пер. з англ. 

О.Фешовець. – Львів – Івано-

Франківськ, 2000. 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

8-9-й 

тижде

нь 

навча

ння 



незалежної України. 

Керівництво та 

організація 

зовнішньополітично

ї діяльності в 

Україні. 

2. Формування 

основ 

зовнішньополітично

ї діяльності 

держави. 

3. Зовнішньо-

політичні 

пріоритети України: 

а) характер 

двосторонніх 

відносин;  

б) співробітництво з 

міжнародними 

організаціями;  

в) стратегічне 

партнерство. 

4. Курс на 

європейську та 

євроатлантичну 

інтеграцію: 

здобутки та втрати. 

5. Безпекові 

проблеми України: 

а) анексія Росією 

Криму;  

б) «гібридна» 

російсько-

українська війна і 

міжнародно-

правове 

оформлення 

окупації частини 

українських 

територій;  

в) проблеми 

взаємин України із 

сусідніми країнами 

 

4 год. Білорус О. Глобалізація і 

національна стратегія України. – К., 

2001. 

Валевський О.А., Гончар М.Н. 

Структура геополітичних інтересів 

України. – К., 1995.  

Врублевський В., Хорошковський В. 

Український шлях. Начерки: 

геополітичне становище України та 

її національні інтереси. – К., 1997. 

Демони миру та боги війни. 

Соціальні конфлікти 

посткомуністичної доби. – К., 1997. 

Дергачов В.А.Геополітика. – К., 

2000. 

Дослідження світової політики: 

Політичні есе. – К., 1995. 

Михальченко М., Самчук З. Україна 

доби межичасся. – Дрогобич-Київ, 

1998. 

Перепелиця Г.М. Без’ядерний статус 

і національна безпека України. – К., 

1997. 

Україна в сучасному світі. – К., 2003. 

Україна на роздоріжжі. Уроки з 

міжнародного досвіду економічних 

реформ / За ред. А.Зіденберга та 

Л.Хоффмана. – К., 1998. 

Україна та Росія в системі 

міжнародних відносин: стратегічна 

перспектива / За заг. ред. 

С.І.Пиріжкова. – К., 2001. 

4 год. семінарі). 

4 год. 

Тема 6. 

Національне, 

культурне і 

духовне життя в 

Україні 

1. Здобут.ки і 

проблеми 

реформування 

культурної сфери. 

2. Церковно-

релігійна політика. 

Отримання 

українською 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., 

Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох. (Державотворчий 

процес 1985-1999 pp.). - Κ., 2000. 

Кремінь В., Ткаченко В. Україна: 

шлях до себе. Проблеми суспільної 

трансформації. – К., 1998. 

Литвин В. Україна: досвід та 

проблеми державотворення (90-ті 

роки ХХ ст. ). – К., 2001. 

Михальченко М. Україна як нова 

історична реальність: запасний 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

10-11-

й 

тижде

нь 

навча

ння 



церквою Томосу.  

3. Спорт. 

4.Мистецтво. 

5. Кінематограф. 

гравець Європи. – Дрогобич, 2004. 

Україна в ХХ столітті (1900-2000): 

Зб. Документів і матеріалів / 

Упоряд.: А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, 

В.Ю.Король та ін. – К., 2000. 

Україна: друга половина ХХ 

століття. Нарис Історії. – К., 1997. 

Україна: утвердження незалежної 

держави (1991-2001) / 

Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, 

С.В.Віднянський та ін.; За ред. 

В.М.Литвина. – К., 2001. 

Українське суспільство на порозі 

третього тисячоліття / Кол. 

монографія. Під ред. М.О.Шульги 

К., 1999. 

Україна: Стратегічні пріоритети. 

Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. 

О.Власюка. – К., 2005. 

Чорновіл В. Пульс української 

незалежності. – К., 2000. 

 

– – – – – – 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється у рамках 100-бальної 

університетської  шкали 

Розподіл балів за видами навчальної роботи. 

Усні відповіді на семінарських заняттях, участь в 

обговореннях і дискусіях – 30 балів (не менше 3 

індивідуальних виступів – по 5 балів кожний, участь у 

дискусіях – по 3 бали за кожне заняття); 

Письмова контрольна робота – 20 балів; 

Виконання індивідуального завдання – 20 балів. 

Підготовка індивідуального завдання здійснюється у 

письмовій формі або у формі презентації; 

Підсумкове залікове заняття у формі колоквіуму – 30 балів. 

Проводиться на останньому практичному занятті, дозволяє 

з'ясувати рівень засвоєння студентами знань, оволодіння 

вміннями й навичками з тематики курсу.   

Вимоги до письмової роботи Контрольна робота проводиться у письмовій формі. 

Студентам пропонується перелік 20 питань, десять з яких 

мають тестову форму. Питання передбачають чітку 

відповідь шляхом назви прізвища конкретного діяча, 

тлумачення терміну, назви події. У тестових питаннях 

вибирається одна правильна відповідь із 4-х пропонованих 

варіантів. Кожна правильна відповідь – 1 бал. Час 

виконання роботи – 20 хв.  

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 сучасної 

вітчизняної історії, займати чітку громадянську позицію 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до підсумкового залікового 

контролю (колоквіуму) за умови виконання названих видів 

навчальної роботи, за відсутності невідпрацьованих 



пропущених занять, негативних оцінок, при набраній 

кількості балів 26 і більше. 

7. Політика курсу 

Навчальний курс розрахований на поглиблення знань з вітчизняної історії України періоду 

незалежності. 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 у позанавчальний час. Відпрацювання негативних оцінок та відсутності на 

заняттях – четвер, 14.00 год. – 16.00 год. 

8. Рекомендована література 



 

1. Алексєєв Ю.М. Історія України: навчальний посібник для вузів. – К., 2004.  

2. Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – 

К., 2000.  

3. Бадзьо Ю. Влада – Опозиція – Держава в Україні сьогодні. Думки проти течії. – К., 1997. 

4. Бойко О. Україна 1991-1994 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (нариси 

новітньої історії). – К., 1996. 

5. Бойко О. Історія України. – К., 2006. 

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

7. Бжезинський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи / 

Пер. з англ. О.Фешовець. – Львів – Івано-Франківськ, 2000. 
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