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Цілі курсу 

 Даний предмет читається на першому курсі і має загальний обсяг 32 аудиторних 

години з них 16 лекційних і 16 семінарських, (32 лекційних і 16 семінарських для 

факультетів: фізичного, філологічного, прикладної математики). Його головна мета 

полягає у поглибленні наявних і набутті якісно нових знань з історії України, засвоєння 

основних аспектів політичного, соціально-економічного, суспільного та культурного 

розвитку України, розкриття сенсу діяльності української нації, вивчення суспільного 

ладу та політичних систем на різних етапах розвитку української державності, 

формування патріотизму, розвиток національної свідомості, поваги до власної історії, 

формування громадянської позиції шляхом засвоєння основних моральних норм і 

принципів життєдіяльності суспільства, їх трансформацій у переконання. Студенти 

повинні виробити критичний погляд на вітчизняну історію, ставитися до неї не як до 

ідеалізованого, відокремленого від світової цивілізації явища, а як до однієї з її складових, 

що перебувала й перебуває у постійному  взаємозв’язку з нею. Вивчення курсу в жодному 

разі не повинно зводитися лише до нагромадження фактографічного матеріалу чи, тим 

більше, підтасовування його до усталених схем або ж кон’юнктурних політичних 

уподобань тих чи інших авторитетів. Все це  унеможливлює формування у студентів 

незалежного, творчого підходу в оцінюванні явищ вітчизняної історії, а відтак і 

формування чіткої громадянської позиції. 

 

Вимоги курсу 

Лекції: Відвідування лекцій є обов’язковим. У процесі лекційних занять передбачаються 

включення елементів інтерактивного діалогу із студентами. 

Семінарські заняття: Студенти повинні брати участь у всіх семінарських заняттях (16 

годин) у формі виступу, опонування та коментування. Головним критерієм при 

оцінюванні роботи студента на семінарському занятті є його вміння на основі фактичного 

матеріалу робити самостійні висновки, аналітично мислити, виявляти оригінальні підходи 

в розв’язанні поставленої проблеми. Особлива увага звертатиметься на вміння студентів 

розгортати дискусію, аргументовано, логічно й переконливо доводити висунуту гіпотезу. 

Формальне перечислення фактів  у вигляді доповнень, а також запитань, що не впливають 

на суть доповіді виступаючого не братимуться до уваги.  

 

Письмова робота: Протягом  семестру кожен студент підготує письмову роботу у вигляді 

реферату обсягом 10 друкованих сторінок стандартного набору. При оцінюванні 

братимуться до уваги  оформлення наукового апарату, а також грамотність студента та 

захист самої роботи. Теми письмових робіт узгоджуються з викладачем, який веде 

семінарські заняття. 

 Опонування: У виступі опонента (до 5 хв.) має бути висловлений критичний погляд на 

реферат відповідно до наведених вище критеріїв. При цьому опонент повинен виявити 

знання предмету, висловити власний погляд щодо концепції реферату, з’ясувати  

достовірність наведеного фактичного матеріалу, уникаючи при цьому загальних без 

конкретного смислового навантаження суджень 

Модульні контрольні роботи: Після завершення вивчення визначених програмою тем 

курсу студенти пишуть дві модульні контрольні роботи. 

 

 



Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях 
Оцінювання знань студентів на семінарському занятті, а також модульних контрольних 

робіт проводимо за 5-ти бальною системою. На занятті пропонується якісне оцінювання 

знань студентів шляхом виставлення балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється 

студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість або через 

відсутність на занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову 

рейтингову оцінку в кінці семестру. Підсумкова кількість балів за роботу студента на 

семінарських заняттях визначається як середнє арифметичне помножене на коефіцієнт. 

Середнє арифметичне визначається як сума набраних студентом балів поділена на 

кількість занять, в яких він брав участь і був оцінений. При цьому відсутність студента на 

занятті без поважної причини враховується при вирахуванні середнього арифметичного. 

Коефіцієнт     для семінарських занять - 10. Відтак за роботу на семінарських заняттях 

студент може максимум отримати 50 балів. 

Іспит: Підсумковий іспит є обов’язковим і відбувається після завершення вивчення курсу, 

Іспит проводиться в письмовій формі на основі затвердженого кафедрою переліку питань: 

усього у білеті 12 питань, з них 10 тестових (по 2 бали за кожне питання) і  2 описових (15 

балів кожне).  

  

 Підсумкова оцінка виставляється відповідно до встановленої 100 бальної шкали. 

(50 за роботу під час семінарських занять і 50 балів за іспит)  

 

 

90-100  відмінно  5  А  

81-89  дуже добре  4  В  

71-80  добре  С  

61-70  задовільно  3  В  

51-60  достатньо  Е  

25-50   допуск до іспиту 

до 24 балів за роботу 

в семестрі 

незадовільно, 

виставляється 

автоматично 
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