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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 
03 

Гуманітарні науки Нормативна 
 Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність 032 
Історія 

та археологія 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання ______- 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна  
кількість годин - 90 

 VI-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 
студента -  

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

32 год.  

Семінарські 
16 год. 

Самостійна робота 

42 год.  

 

Вид контролю: іспит 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета та завдання навчальної дисципліни: використовуючи найновіші 

здобутки історіографії, сформувати у студентів знання про головні етапи та події 
в історії України новітнього часу, зокрема про 1914 – 1945 рр. Розглянути  
соціально-економічні, політичні та культурні процеси в Україні в даний відрізок 
часу.  

Студент повинен  
знати: хід історичних подій, основні хронологічні дати. Засвоїти основні 

поняття і категорії. 
вміти: працювати з джерелами і літературою, історичними картами. Добре 

орієнтуватися в хронології і географії курсу, сутностях і особливостях історичних 
подій, процесів та явищ. 
  
 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
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Тема 1. Перша світова війна і Україна 
Тема 2. Україна за часів Центральної Ради 
Тема 3. Українська держава гетьмана П.Скоропадського 
Тема 4. УНР і ЗУНР 
Тема 5. УСРР у 1920-1930 рр. 
Тема 6. Західноукраїнські землі у 20-30-рр. ХХ ст.. 
Тема 7. Україна в роки Другої світової війни 
 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
лекції семінарські самостійна 

робота 

1.  Перша світова війна і Україна 2 2 4 

2.  Українська революція 1917-1921 рр. Доба 
Центральної Ради 

4 2 4 

3.  Українська держава гетьмана 
 Павла Скоропадського 

2 2 2 

4.  УНР за роки Директорії 2 1 2 

5.  ЗУНР 2 1 2 

6.  Військове протиборство за владу в Україні. 
1919-1921 рр. 

2  2 

7.  УСРР. 1921-1928 рр. 2 1 2 

8.  Національно-культурне відродження 20-х 
років ХХ ст. 

2  2 

9.  Сталінська модернізація України 1929-1941 
рр. 

2 1 4 

10.  Утвердження тоталітарного режиму в 
Україні. 1930-і роки 

2  2 

11.  Західна Україна під владою Польщі. 1919-
1939рр. 

2 1 2 

12.  Становище українців Буковини та 
Закарпаття. 1919 – 1939 рр. 

2 1 2 

13. Радянський режим в західноукраїнських 
землях. 1939-1941 рр. 

2 2 4 

14. Німецько-радянська війна і Україна. 1941-
1945 рр. 

4 2 6 

 Всього 32 16 42 

                                                                                                     
 
 Система контролю знань та умови складання іспиту. Оцінювання 

студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 
до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента 
впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань 
студентів з курсу визначається за сумою балів, отриманих студентами на 
семінарських заняттях, за інші види контролю та за іспит. 
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Поточний контроль знань. Лекції.  Передбачають систематичний та 
послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є 
обов’язковим. Семінарські заняття. Відвідування та активна участь студентів у 
роботі семінару є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи на занятті: виступ, опонування, участь в 
дискусії. При цьому враховуються лише логічно обгрунтовані виступи, власне 
опонування (альтернативна теза чи спростування поданої), а не підтримка тези 
виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно 
сприяє розгляду проблеми. Максимальна кількість балів, яку студент може 
набрати за роботу на семінарах становить 30 балів. 

Принцип оцінювання роботи студента на семінарських заняттях. 
Оцінювання знань студентів на семінарських проводиться за 5-ти бальною 
системою. На занятті проводиться 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. Підсумкову кількість балів за роботу студентів на семінарських 
заняттях визначається як середнє арифметичне  помножене на коефіцієнт 
(коефіцієнт -6). Середнє арифметичне визначається як сума набраних студентом 
балів поділено на кількість занять, в яких він брав участь і був оцінений. При 
цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при 
вирахування середнього арифметичного. Кожен студент зобов’язаний взяти 
участь не менше як на одній третій семінарських занять, проведених у групі 
впродовж семестру. Пропущене з поважних причин заняття студент може 
відпрацювати у формі, визначеній викладачем та кафедрою. 

Проміжне тестування. Проводиться в результаті вивчення окремих тем 
курсу. Максимальна кількість балів – 10. 

Домашньої письмової роботи (10 балів), що виконується на вибрану тему 
курсу і має творчий характер. Обсяг роботи – 10-15 сторінок. 

Іспит (максимально 50 балів), студент складає іспит під час 
екзаменаційної сесії у письмовій формі з наступною співбесідою. Іспит 
проводить лектор у присутності викладача, що вів семінарські заняття. До іспиту 
не допускаються студенти, котрі протягом семестру отримали менше 25 балів. 
Таким студентам виставляється оцінка «2»(незадовільно) з можливістю складати 
його за екзаменаційним талоном № 2, але для цього він повинен виконати 
передбачене кафедрою завдання. Екзаменаційний білет складається з двох 
частин. Перша – тестові питання (20 тестових завдань, 20 балів), покликана 
продемонструвати знання студентами головних факторів історії; друга – два 
теоретичні питання (по 15 балів кожне), де враховуватиметься розуміння 
історичних подій і процесів, уміння їх практично осмислювати та логічно і 
грамотно викладати. 

                                                                        
Таблиця рейтингових балів  

з національною шкалою оцінювання і шкалою ECTS 
 

Оцінка за 100- Оцінка за Оцінка за заліковою 
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бальною рейтинговою 
шкалою 

шкалою 
ECTS 

(екзаменаційною) шкалою 

90 – 100 A Зараховано (Відмінно) 

81 – 89 B Зараховано (Дуже добре) 

71 – 80 C Зараховано (Добре) 

61 – 70 D Зараховано (Задовільно) 

51 – 60 E Зараховано (Достатньо) 

0 – 50 FX Не зараховано (Незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 
 
 
 

Рекомендована література 
 

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У 2-х кн..-К.,2013-2015. 
Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917-1921 років.-К.2016. 
Шаповал Ю. Михайло Грушевський.-К.,2018. 
Пиріг Р. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 
року.-К.,2018. 
Нариси історії Української революції 1917-1921 років: у 2 кн.-К.,2012. 
Західноукраїнська Народна Республіка. Ілюстрована історія. - Львів,2008. 
Главацький М. Симон Петлюра.-К.,2016. 
Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933.-

К.,2016. 
Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів.-К.,2016. 
Аренд Х. Джерела тоталітаризму. 3-є вид. К.,2015. 
Дорошенко М. Номенклатура: керівництво радянської України (1917-1938 
рр.).-К.,2008. 
Сучасні дискусії про Другу світову війну: збірник наукових статей та 
виступів українських і зарубіжних істориків. - Львів, 2012. 
Кондратюк К. Галичина і Волинь у роки Другої світової війни. 1939-1945. – 
Львів, 2011. 
В’ятрович В. За лаштунками «Волині-43». Невідома польсько-українська 
війна .- Харків, 2016. 
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів, 1993. 
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