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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія української освіти і науки в Галичині у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Викладач (-і) Кобута Степан Йосифович 

Контактний телефон викладача 067 7459986 

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

Формат дисципліни 2.2 Вибіркові дисципліни 

2.2.2 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 вивчення поглиблене вивчення історії становлення і розвитку 

на українських землях освіти і науки у новий та новітній час. Увага звернена на виникнення і 

діяльність освітніх закладів середньої та вищої школи, у яких навчалися та виховувалися 

представники української національної інтелігенції: освітяни, педагоги, науковці, громадсько-

культурні і політичні діячі. Подається історія виникнення провідних українських університетів, 

вищих навчальних закладів, гімназій і ліцеїв, відомих освітніх діячів і педагогів, науковців 

теоретиків і практиків. Вивчаючи курс, слухачі познайомляться із великою кількістю постатей, 

котрі працювали на розвиток української освіти, науки і суспільства. Через ідеологічні підходи 

колишньої комуністичної системи значна частина цих імен була викреслена із вітчизняної 

історичної і педагогічної наук. Тому увага до цих людей, їх внеску у розвиток освіти і науки, 

громадянської позиції дасть змогу значно розширити фахові знання із історії української культури, 

педагогіки, біографістики. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни: оволодіння студентами поглиблених знань з історії вітчизняної 

освіти, науки, педагогіки; формування всесторонньо розвинутої особистості із глибокими 

національно-патріотичними орієнтирами, усвідомлення приналежності до соціально-професійної 

групи вітчизняної освітньої і наукової інтелігенції. 

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

освітніх і суспільних процесів; опанувати навики наукового пізнання сучасної української 

дійсності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

– основні історичні етапи й процеси розвитку і становлення освітньої системи в Україні у 

визначений період; 

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

– наукові підходи оцінок розвитку української освіти, науки, педагогіки; 

– провідних українських освітян, педагогів, науковців, наукові школи, внесок українців у 

освітню і наукову сфери. 

вміти: 

– пояснити специфіку умов функціонування освітніх і наукових закладів і конкретно-

історичних умовах; 

– аналізувати тенденції розвитку і проблеми національної освіти в минулому; 

– володіти знаннями і методикою сладання біографічних портретів представників освіти і 

науки; 

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

питань. 

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


 

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; 

- 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 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

2-й семестр 014 Середня освіта. 

Історія  

Перший Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термі

н 

викон

ання 

Тема 1. 

Розвиток освіти 

на українських 

землях у ХІХ 

ст. 

лекція, 

4 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

1-2-й 

тижде

нь 

навча

ння 



1. Становище 

українських 

земель під 

владою 

імперських 

режимів і 

тенденції 

національно-

культурного 

відродження. 

2. Системи 

освіти в 

Російській та 

Австро-

Угорській 

імперіях. 

3. Вищі освітні 

заклади на 

українських 

землях 

Російської 

імперії. 

4. Університети і 

вищі школи 

Галичини і 

Буковини. 

  

2 год. К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Майборода В.К. Вища педагогічна 

освіта в Україні: історія, досвід, 

уроки (1917-1985). К.: Либідь, 1992. 

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

Ступарик Б.М. Шкільництво 

Галичини (1772–1939). Івано-

Франківськ:, 1994.  

Сухомлинська О.В. Українська 

педагогіка в персоналіях: ХХ 

століття. К.: Либідь, 2005. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

семінарі).  

4 год. 

Тема 2. Зміни в 

системі освіти 

на початку ХХ 

ст. 

1. Розвиток 

освіти і 

українське 

питання  

Російській та 

Австро-

Угорській 

імперіях. 

2. Студентські 

організації і 

студентські 

рухи: персоналії, 

ідеї, форми 

діяльності. 

3. Питання 

відкриття 

українського 

університету у 

Львові. 

4. Українське 

педагогічне 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Майборода В.К. Вища педагогічна 

освіта в Україні: історія, досвід, 

уроки (1917-1985). К.: Либідь, 1992. 

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

Ступарик Б.М. Шкільництво 

Галичини (1772–1939). Івано-

Франківськ:, 1994.  

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія  

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

3-4-й 

тижде

нь 

навча

ння 



товариство і 

розвиток 

національної 

освіти в 

Галичині. 

Сухомлинська О.В. Українська 

педагогіка в персоналіях: ХХ 

століття. К.: Либідь, 2005. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

Тема 3. 

Розвиток науки 

на українських 

землях у ХІХ 

ст. – початку 

ХХ ст. 

1. Роль та 

значення 

наукових та 

науково-

технічних 

відкриттів. 

2. Українське 

наукове 

середовище 

Галичини: 

напрями та 

персоналії. 

3. Українські 

науковці в 

Російської 

імперії: 

відкриття і 

реалізація. 

4. Впровадження 

наукових 

винаходів в 

життя. 
 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

5-6-й 

тижде

нь 

навча

ння 

Тема 4. Освіти 

та наука в 

умовах 

національно-

визвольних 

змагань 1914-

1921 рр.  

1. Вітчизняна 

освіта й наука в 

умовах Першої 

світової війни та 

революції. 

2. Участь 

освітян у 

державотворчих 

процесах. 

Лекція 2 

год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Майборода В.К. Вища педагогічна 

освіта в Україні: історія, досвід, 

уроки (1917-1985). К.: Либідь, 1992. 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

2 год. 

7-8й 

тижде

нь 

навча

ння 



3. Організація 

системи 

національної 

освіти в 

українських 

державах у 1917-

1920 рр. 

4. Розвиток 

науки та 

наукових 

установ.  

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

Ступарик Б.М. Шкільництво 

Галичини (1772–1939). Івано-

Франківськ:, 1994.  

Сухомлинська О.В. Українська 

педагогіка в персоналіях: ХХ 

століття. К.: Либідь, 2005. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

Тема 5. 

Тенденції 

розвитку освіти 

й науки в УРСР 

у 1920-х -1930-х 

рр.  

1. Вітчизняна 

освіта й наука в 

умовах 

становлення 

комуністичного 

режиму. 

2. Провідні 

освітяни, 

педагоги, 

педагогічні 

напрямки. 

3. Діяльність 

Всеукраїнської 

академії наук. 

4. Досягнення і 

винаходи 

українських 

науковців. 

 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Майборода В.К. Вища педагогічна 

освіта в Україні: історія, досвід, 

уроки (1917-1985). К.: Либідь, 1992. 

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

Ступарик Б.М. Шкільництво 

Галичини (1772–1939). Івано-

Франківськ:, 1994.  

Сухомлинська О.В. Українська 

педагогіка в персоналіях: ХХ 

століття. К.: Либідь, 2005. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія. 

4 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

9-10-й 

тижде

нь 

навча

ння 

Тема 6. 

Українські 

освітні та 

наукові 

установи 

лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

11-12-

й 

тижде

нь 

навча



Галичини у 

1920-х -1930-х 

рр.  

1. Український 

таємний 

університет у 

Львові: роль і 

значення.  

2. Діяльність 

українських 

навчальних 

закладів в 

умовах 

Польської 

держави. 

3. Громадські 

освітні і 

педагогічні 

товариства, їх 

роль в 

національному 

вихованні 

молоді. 

4. НТШ ім. 

Т.Шевченка: 

структура, 

напрями  

дослідження, 

персоналії. 

2 год. К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Майборода В.К. Вища педагогічна 

освіта в Україні: історія, досвід, 

уроки (1917-1985). К.: Либідь, 1992. 

Передерій І.Г. Історія української 

культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та 

заочної форм навчання. Полтава: 

ПолтНТУ, 2015. 

Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

Ступарик Б.М. Шкільництво 

Галичини (1772–1939). Івано-

Франківськ:, 1994.  

Сухомлинська О.В. Українська 

педагогіка в персоналіях: ХХ 

століття. К.: Либідь, 2005. 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

 

семінарі). 

4 год. 

ння 

Тема 7. 

Українські 

освітні і 

наукові 

установи 

діаспори. 

1. Український 

навчальні 

заклади у Європі 

.  

2. Наукові 

установи у 

європейських 

країнах. 

3. Закордонні 

відділення НТШ 

ім. Т.Шевченка. 

4. Відомі освітні 

і наукові діячі за 

кордоном. 

 

 лекція, 

2 год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Довжук І.В. Історія культури 

України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Історія української культури: Курс 

лекцій. К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка”, 2010. 

Кононенко П.П. Українознавство. – 

К., 1996. 

Культура українського народу. 

В.М.Русанівський та ін.  К., 1994. 

Касьянов Г.В. Українська 

інтелігенція на рубежі ХIХ-ХХ ст.: 

соціально-політичний портрет. К., 

1993. 

Кривда Н.Ю. Українська діаспора: 

досвід культуротворення: 

монографія. К.: Академія, 2008.  

Нариси з історії української 

інтелігенції (перша половина ХХ 

ст.). В 3 кн. / Білоконь С.І., Бойко 

О.Д., Брега Г.С. та ін. К., 1994. 

Полєк В, Дзвінчук Д., Угорчак Ю. 

Відомі педагоги Прикарпаття. 

Біографічний довідник (до 1939 р.). 

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, Т.1. 

1997. Сірополко С. Історія освіти в 

Україні. К.: Наукова думка, 2001. 

 

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я. 

Підготовка 

виступів з 

проблемни

х питань, 

дискусія. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на 

семінарі). 

4 год. 

13-14-

й 

тижде

нь 

навча

ння 



Історія української культури: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К., 

2011.  

 

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 

Білавич Г., Б.Савчук. Товариство «Рідна школа» (1881–1939 рр.). Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

1999.  

Вища педагогічна освіта і наука в України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-

Франківська область. К.: Знання, 2010. 

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХIХ_ХХ ст. Навч. посіб. 

К., 1996. 



Довжук І.В. Історія культури України: Підручник. Луганськ, 2009. 

Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 рр.) : 
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