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1. Мета дисципліни - опанування суті історичних процесів, що відбувалися в

Україні впродовж ХХ - початку ХХІ століття, усвідомлення їх об'єктивного характеру,
взаємозв'язку та взаємозалежності, а також закономірностей розвитку, ролі об'єктивних та
суб'єктивних чинників в історії; вміння працювати із вітчизняними та зарубіжними
історичними джерелами пов'язаними з дослідженням новітньої історії України.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
ІТ. Знати сучасні методи історичного пізнання; історичний термінологічно-

понятійний апарат; характер і особливості історичного процесу в Україні.
2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання нової

інформації з використанням сучасних технічних засобів; науково оцінювати роль
суб'єктивних та об'єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна складається Із 2-х модулів. У першому модулі вивчаються

суспільно-політичне та економічне життя в Україні на початку ХХ ст., історії України в роки
Першої світової війни. Висвітлюються етапи  національно-демократичної революції
українського народу та боротьби за незалежність в 1917-1921 рр. (Українська Народна
Республіка (Українська Центральна Рада), Українська Держава, Українська Народна
Республіка (Директорія), Західноукраїнська Народна Республіка).

У другому модулі розглядаються проблеми перебування українців у складі СРСР,
Польщі, Румунії, Чехословаччини, Угорщини у міжвоєнний період. Висвітлюються проблеми
історії України в роки Другої світової війни та особливості історичного розвитку УРСР в

періоди повоєнної відбудови, "відлиги", "застою" та "перебудови". Аналізуються проблеми
державотворення, політичний, соціальний, економічний, культурний розвиток в Україні
періоду незалежності.

4. Завдання (навчальні цілі) - здатність здійснювати аналіз явищ і подій новітньої
історії України застосовуючи принципи та методи історичної науки; формування вмінь
студентів системной історично аналізувати економічні, соціальні, політичніі духовні явищаі
процеси, що відбувалися в Україні; вироблення навичок компаративного бачення світових
процесів ХХ-ХХІ ст.; усвідомлення взаємозв'язку між фактами, подіями, явищами і

процесами у минулому України тасвіту та на сучасному етапі.



5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання Методи Відсоток у(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. Форми (та/або оцінювання та підсумко-автономність та відповідальність) методиі й паю ся

й пороговий вій оцінцітехнології) о
й критерій з

Код Результат навчання викладання!|оцінювання (за|дисциплі-навчання . ;необхідності) ни
І.І  |Знати наукову хронологію, Лекція Залік, набрання не 570

періодизацію і характеристики менше 6075 балів
основних етапів новітньої історії
України

1.2. Знати основні тенденції історичного |Лекція Залік, набрання не 5370

розвитку України в конкретні менше 6075 балів
історичні періоди

1.3 Знати найважливіші факти, події та Лекція, Есе, набрання не 1570
процеси новітньої історії України самостійна менше 60725 балів;

робота Залік, набрання не
менше 6075 балів

2.1. |Вміти всебічно розглядати проблему |Семінарське Робота на 1570
дослідження з використанням заняття семінарському
відповідних джерел і наукової занятті;
літератури з новітньої історії України набрання балів на

кожному
семінарському
занятті;
Залік, набрання не
менше 6075 балів

2.2|Вміти інтерпретувати інформацію з Семінарське Робота на 1070
різноманітних джерел заняття семінарському

занятті;
набрання балів на
кожному
семінарському
занятті

2.3 |Вміти досліджувати життя та Самостійна Есе, набрання не 1070
діяльність конкретних людей у робота менше 6075 балів
контексті їхньої історичної доби

2.4. |Вміти робити висновки про Семінарське Робота на 1075
результати діяльності осіб, спільнот та|заняття, семінарському
структур у конкретні історичні епохи самостійна занятті;

робота набрання балів на
кожному
семінарському
занятті;
Есе, набрання не
менше 6075 балів

2.5 |Вміти з'ясовувати взаємозв'язок між |Лекція, Робота на 1570
історичними подіями, явищами, семінарське семінарському
процесами та демонструвати змістовні | заняття, занятті;
думки, обгрунтовані положенняі самостійна набрання балів на
висновки про них робота кожному



менше 6095 балів;

менше 6095 балів

семінарському
занятті;
Есе, набрання не

Залік, набрання не

2.6|Вміти виявляти і опрацьовувати Самостійна Есе, набрання не 570
належним чином джерела інформації |робота менше 60705 балів

4.1.|Прийняти і обгрунтувати рішення, що |Лекція Залік, набрання не 1070
дозволяють виявляти спільні й
відмінні риси в підходах українськихізарубіжних істориків до новітньої
історії України

менше 6095 балів

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із
навчання

програмними результатами

Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання 11 1.2 1.312.12.2 2.3|2.4 2.5 2.6 441

Знати найважливіші факти історичного минулого
людства загалом, а також мати більш глибокі знання
про історії народів Західної Європи і Америки, їхні
історичні зв'язки з минулим українського народу
Мати навички організації практичного вирішення
питань історичної пам'яті та охорони матеріальної й
нематеріальної культурної спадщини України, інших
країн, передусім Західної Європи та Америки
Здійснювати аналіз ситуацій, що виникатимуть у
професійній діяльності з урахуванням історичного
контексту та/або історичних передумов, враховуючи,
зокрема, досвід історичного розвитку країн Західної
Європи й Америки та їхніх взаємин з Україною
Розуміти загальні та специфічні риси історичного
розвитку різних регіонів України (в контексті
європейської історії), Західної Європи та Америки,
фактори, що зумовлюють різноманіття культур та
національних спільнот, ефективно співпрацювати з
носіями різних історичних та культурних цінностей,
зокрема Європи та Америки



7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Робота на семінарських заняттях (із змістового модуля !/ та 2): РН2Л1, РН2О.2,

РН2О.4, РН2О.5 - 20 балів/12 балів 7.
2. Самостійна робота 1 та 2 (есе): РНІ.3, РН2.3, РН2.4, РН2О.5, РН2О.6 - 10 балів/6б

балів 75.

3. Контрольна робота / та 2: РН1Л, РНІ.2, РНІ.3, РНО.1, РН2О.5, РНА.І - 10 балів/б
балів х.

Ж Максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної
форми контролю.

- підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання- залік;
- максимальна кількість балів якіможуть бути отримані студентом - 20 балів;
- результати навчання які будуть оцінюватись --знання наукової хронології,

періодизацію і характеристику основних етапів новітньої історії України, основні тенденції
історичного розвитку України в конкретні історичні періоди, найважливіших фактів, подій та
процесів новітньої історії України, вміння всебічно розглядати проблему дослідження з

використанням відповідних джерел і наукової літератури, з'ясовувати взаємозв'язок між
історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обгрунтовані
положення і висновки про них, виявляти спільні й відмінні риси в підходах українських і

зарубіжних істориків до новітньої історії України"
- форма проведення і види завдань - письмовий залік, в білеті 2 запитання, які

потребують розгорнутої відповіді (кожна відповідь на запитання оцінюється від 0 до 10

балів);
- Для отримання загальної позитивноїоцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути

меншою12 балів.
- Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 48 балів.

7.2 Організація оцінювання:
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на

семінарських заняттях, контрольні роботи) і підсумковий контроль (залік).
Загальна сума балів - 100 балів (із них, поточний контроль 80 балів; підсумковий

контроль - 20 балів).

Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 Залік
Історія України напередодні та в Україна в радянський період та на

роки національної революції сучасному етапі
1917-1921 рр.

40 залікових балів 40 залікових балів
(максимум) (максимум)

Семінарські Самостійна Контрольна|Семінарські Самостійна Контрольна 20 балів
заняття робота робота заняття робота робота

максимум20 10 10 20 10 10

максимум максимум|максимум максимум максимум|максимум
12 6 6 12 6 6 12 балів

мінімум мінімум мінімум мінімум мінімум мінімум мінімум



Перелік видів аудиторної роботи на семінарських заняттях та їх оцінка (в балах)
На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною, яка в

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті
оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття.

Види роботи на семінарському занятті Максимальна
кількість балів

Доповідь на семінарському занятті 5
Доповнення на семінарському занятті
Участьу дискусії на семінарському занятті
Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття
Письмова самостійна робота на семінарському занятті

-(

піші

Експрес-контроль на семінарському занятті

Таблиця переведення балів у середньостатистичні показники
Бали за|Середні бали
семінарське
заняття

5,0
4,8
4,6
4,3
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6-

||

лох

рові

БІО

Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттяху залікові бали.
Середній бал за роботу на

семінарських заняттях
(з одного змістового модуля)

Залікові бали Середній бал
20 5,0-4,9
19 4,8
18 4,7
17 4,6
16 4,5
15 4,4
14 4,3
13 4,2
12 4,1

Менша кількість балів набраних за роботу на
семінарських заняття не зараховуються

оскільки становлять менше 60 90 і в залікові
бали не переводяться



САМОСТІЙНА РОБОТА
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми

дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння матеріалу
самостійно опрацьованих тем у формі написання есе з 1 та 2 змістових модулів дисципліни.
Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

1.2.2. Індивідуальне творче завдання- до 20 95 балів.
Вимоги до есе:
- обсяг не більше 10 сторінок;
- самостійність у викладі матеріалу;
- здавати у роздрукованому вигляді і в електронному на адресу оїехі| ууегроуу)(фикКг.пеї

Структураесе
Актуальність обраної теми

Бали (максимум)
1

Мета дослідження
Завдання наукової роботи
Аналіз джерельноїбази та історіографії
Виклад фактичного матеріалу
Аналізу проблеми, самостійність висновків

юю

-'-

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
По завершенні вивчення кожного змістового модулю студенти пишуть контрольну роботу.

Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. Контрольна робота проводиться у
письмовій формі і виконується на останньому занятті із кожного змістового модулю курсу.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати за контрольну роботу - 10 балів.

Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, зобов'язаний надати
відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату її
проведення.

Критерії оцінювання модульного контролю у вигляді контрольної роботи (2 теоретичні
питання кожне з яких оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів):

Теоретичне питання:
а) глибоке розкриття теоретичного питання
б) повна коротка відповідь
в) неповна відповідь
г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумкова контрольна робота (залік)

5 балів;
4 бали;
2-3 бали;
0-1 балів.

Перевірка результатів навчання здійснюється під час письмової підсумкової контрольної
роботи (заліку), яка містить 2-а теоретичні запитання, що потребують розгорнутої відповіді.

Підсумкова контрольна робота (залік) студентів оцінюється в діапазонівід 0 до 20 балів.
Відповідь на теоретичне запитання оцінюється від 0 до 10 балів відповідно до наступних

критеріїв:
- глибоке, теоретично обгрунтоване, фактологічно
наповнене розкриття питання
- розкриття питання з фактологічною аргументацією
- неповне розкриття питання
- висвітлення окремого аспекту питання
- відсутність відповіді з питання

7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Рахзед 60-100
Не зараховано/ Гаї 0-59

- 9-10 балів;
- 7-8 балів;
- 4-6 балів;
- 1-3 бали;
- 0) балів.



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годинте Назва теми як - самостійна
п/п лекції семінари робота

Змістовий модуль 1

Історія України напередодні та в роки національної революції 1917-1921 рр.
Вступ.

І
Тема 1. Суспільно-політичне життя в Україні 2 2 2

на початку ХХ ст.
Тема 2. Україна в роки Першоїсвітової війни

р 4
2

3
Тема 3 . Українська Центральна Рада: від 2 2 ?

автономії до незалежності
Тема 4. Українська Держава гетьмана4 2 А

ЛП. Скоропадського
Тема 5. Відновлення Української Народної5 . й | с. 2 2 2

Республіки. Діяльність Директорії
Тема6. Західноукраїнська Народнаб . 2 4

Республіка
Тема 7. Поразка Української національної

7|революції. Встановлення радянської влади в 2 1 2

Україні
Модульна контрольна робота 1 1

Змістовий модуль 2
Україна в радянську добу та на сучасномуетапі.

8 Тема 8. Радянська Україна у міжвоєнний
2 4

період
9

Тема9. Західноукраїнські землі в ? з) 2
І 1921-1941 рр.

10. Тема 10. Україна в роки Другої світової 2 4
війни

Тема 11. Суспільно-політичне життя та
11.|зовнішньополітична діяльність України у 1945- 2 2

1953 рр.

І? Тема 12. Суспільно-політичні процеси в 4
"|

Україні (середина 1950-х - 1964 рр.)

ІЗ Тема 13. Суспільно-політичне та культурне І 2 ?
"|

життя в Україні в 1964-1984 рр.

14.
Тема 14. УРСР в умовах "перебудови" І 4

радянського суспільства
І5 Тема 15. Суспільно-політичне та економічне ? І 4

"|

життя в Україні періоду незалежності.
Модульна контрольна робота Ло 2 1

Підсумкова робота 2

всього 30 14 46
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій - 30 год.
Семінари- 14 год.
Самостійна робота -- 46 год.
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