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пояснювальпа записка:

-,--^..,T-|^oTu,y 
атестацiйного iспиту KHayKoBi дослiдження в галузЬ> укJIаденоВlДПОВtДНО ДО ОСВiТНЬО-ПРОфеСiйНОi ПРОграr" Ьеред* ocBiTa (iсторiя) пiдготовки фахiвцяЗа ocBiTHiM СТУПеНеМ КБаКаЛаВР> зi спецiалu"оЙ О14 Середня ocBiTa спецiалiзацii 0l4.0зIсторiя, на пiдставi наказу вiдОl.оц.z022 ЛlЬ 235-Д<rПро введення в дiю рiшення вченоi радиХДУ вiд а5.04.2022 про оновлення/вЕесення .ri" до ocBiTнix програм першого(бакалаврського) рiвня вищоi освiти дJUI всryпникiв 2Ol8 року>, накЕву Херсонського

державного унiверситету вiд 20.04.2о22 хэ iат-д <Про .,ф.пi*'екзаrе"i" (модулiв) затестацiI здобувачiв першого (бакалаврського) рiвЙ виЙоi оiвiти денноi та заочноi формнавчання на 202l -2022 н.р.>>

Атестацiйний iспит призначений дJUI визначенrш теорегичноi та пракгичноiпiдготовкИ вигtускниКа до викоНання професiйниХ завдань. Форма атестацiйного iспиту -захист презентацiй здобувачiв, якi вiдображають piBeHb .добу."* компетентностей тасформ_ованих програмних результатiв. ilpo.puru, включае сгрукгуру пiдготовки тарозроблення презентацiТ iндивiдуальних науково-експериментальних дослiдженьвигtускниКiв з теМ HayKoBi дослiдження в галузi; теоретичну пiдготовку дJUI iспиту
розроблеНо на ocнoBi здобугих програмнLD( результатiв за такими освiтнiми компонентами,як: <<основи наукових дослiджень)), <<IcTopЪ 

-VnpuiHю>, 
<<Всесвiтня iсторiя>>, <<МетодикавикJIадання icTopib>.

Програма атестацiйного iспиту мiстить перелiк рекомендованоi лiтератури таii оцiнювання.

Iнтегральна
компетентнiсть

навчання, що передбачае застосуванrш певнIФ( теорiй та методiв
вiдповiдноi науки i харакгеризуеться комплекснiстю та

Загальнi
компетеrrгностi
(зк) 2. Здатнiсть до безперервного та аIсгивного навчан[UI,

самоосвiти, постiйного пiдвищення квалiфiкацii;3. Здатнiсть ло абстракгного мислa"r", uп-iзу та синтезу,4. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою, Ьмiння правильно,
лог,iчно, ясно будувати свое усне й писемне мовлення,5. Здатнiсть до мiжособистiсного спiлкування, умiння
працювати в командi, мотивувати людей та досягати спiльноi
мети; розумiння та повага до рiзноманiтностi та
мультикультурностi;

6. Здатнiсть дiяти з урахуванням соцiальноi вiдповiдальностi та
громадянСьких зобОв'язань, з повагоЮ ставигися до права й
закону, дотримуватись академiчноi доброчесностi;7. Здатнiсть визначати, формулювати та розв'язувати проблеми,
аналiзувати соцiально-значущi ПРоцеси та приймати
обцрунтованi рiшення;8. Здатнiсть розумiти значеннrl iнформацii в с}п{асному
суспiльствi, вiдповiд:UIьно ставитися до пI4гань iнформацiйноТ
безпеки;

9. Умiння знаходити, обробляти та аналiзувати iнформацiю з
рiзноманiтних джерел, здатнiсть 

- 
ur*ор"стовувати

iнформацiйно-комунiкативнi технологii;
l0. Володiння необхiдними навичками професiйного спiлкуваннrl

другqю (iноземною) мовою



Фаховi
компетеrrгностi
спецiальностi (ФК) 2, МатИ уявленнЯ про етапИ становлеНня та розвитку icTopii як

науки, знати [i. ocHoBHi напрямки та школи, зарубiжнi та
вiтчизнянi iсторiографiчнi концепцii, ii прелставпrЬ;3. Знати закономiрностi розвитку ic"op".rr,"* процесiв та

, конкретний факГичний матерiаЛ з icTopii.KpaiH свiф;4. Мати 1pyHToBHi знання з iсгорii Украl.ни,'давати iй аналiз взагальноеВропейськомУ KoHTeKcTi, розумiти суть
европейського антропогенезу i процiсу- формування
украiнського народу;

5. Знати основи археологii, етнологii, архiвознавства,
музеезнавства та спецiальних iсторичних дисциплiн,б. Знати явища й прочеси украiнськоi та зарубiжноi культури;,L 
Знати основи методики викJIаданн" icropii ,.u.-JnoocBiTHix
навчalJIьних закJIадах;

8. Знати методи науковик дослiджень;9 ЗнатИ cyracHi засоби комунiкацiй та iнформацii;
10. Орiентуватися в HoBiTHix досягненнrгх i icTopii Украiни та

iнших KpaiH cBiTy, cBiToBoi iсторiографii та д*"р"по..rавства;
11, Знати методологiю та 

^n*од"*у доiлiджень icTopii рiзних
цивiлiзацiй, спiльнот; 

l

Володiти базовою iноземною мовою;
володiти основами HaykoBoi комунiкацii iноземними мовами;
Орiеrrгуватися в основних закономiрностях i тенденцiях
iсторичного процесу в просторi i часi;
використовувати набугi знаннrI лля вирiшеннrl завдань cBoei
професiйноi дiяльностi;
Володiти в достатнiй Mipi основами дидактики, педагогiчною
культурою, загaulьними принципами органiзацii навчаннrI та
вихованЕя;
володiти навиками бiблiографiчного аналiзу, способами i
прийомами роботи з рiзними базами даних, бiблiотечними та
музейними фондами;

18. КомпЛеIсryвати, обробляти та класифiкувати apxiBHi
документи, археологiчнi та етнографiчнi матерiали;

19. Користуватися ЕоМ для виявлення й обробки джерельних
даних,

20. Володiти необхiдним лексичним MiHiMyMoM сучасних i давнiх
iноземниХ мов В межаХ потребИ своеi професiiiноТ лЬльностi;2l. Вести краезнавчу роботу, виrIвляти, пропонувати та сприrпи
збереженню iсгорико-культурних пам.яток;

22. Використовувати набугi психолого-педагогiчнi i методичнi
прийоми дJUI викJIадання iсторичних дисцигшiн в закJIадах
середньоi освiти

12.

13.

14.

15.

lб.

|7.

особистостi,
знати основи фундаментальних природничих наук, в обсязi, необхiдному для
освоенЕя загальнопрофесiйних iсторичних дисциплiн ;

Знати основи Teopii iсторичного розвитку та методологiТ i



5, ВОЛОДiТИ ОСНОВаМИ ap*"oro.ii, етнологir qj-;"оr""'"i"";,'Й"*"авства таспецiальних iсторичних дисциплiн,
6, Знати явища й процеси yKpaiHcbKoi та зарубiжноi культури;'l. Знати оgнови методики викладаннrt lcropi'i u.u*чЙ середньоi освiти;8, ЗнатИ основИ методикИ викJIаданНrI правознавства в закJIадах серелньоi освiти;9 Знати методи наукових iсгоричних дослiджень;
l0. Володiти сучасними засобами комунiкацiй та iнформацir
11, Використовувати набугi знанЕя лля вирiш""й'.чuдань cBoei професiйноi

лiяльностi;
12. ВиклаДати iсторiЮ (предмеги спецiалiзацii - за наявностi) в закJIадах середньоiосвiти;
l3, Володiти навиками бiблiографiчн_оlо аналiзу, способами i прийомами роботи зСпецiалiзованими базами даних, бiблiотечн i*r ruфейними фондами;14. Комплекц/вати, обробляти та класифiкувати apxiBHi документи, археологiчнi тасгнографiчнi матерiали;
15 ВикорИстовуватИ ЕоМ дJUI виrIвлення й обробки джерельних даних.16, Володiти держаВною мовоЮ та необхiД"r, na*"rr*,"' MiHiMyMoM суlасних i

,, Ёнтr ;жнfrJ"""jж,-":":::::,"т:.::ry9::]"::,d;;;;;;, 
. 

]*:: у"езнавчу робоry, "*"Йrr, пропонувати та сприяти збереженню
lсторико-культурних пам' яток;

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЪ
зага,гlьнi пон,Iття про науку. Наука як соцiальний iнститут i як результат. Загальнiзакономiрностi розвитку науки. Власiивостi науки як результату. Струкгура наукового

пiзнання, КритерiТ HayKoBocTi знання. КласифiкачЬ наукового знанЕя. Форми органiзацiiнауковогО знаннT : фа,.г, положеннrL п9tlяття, категорiя, принцип, закон,,aopi", пuрuдraru.Етичнi основи методологii, Естgгична дi"льнiсrь. Етичнi o".rou" методологiI.
корпоративна етика. Професiйна етика. Норми HaykoBoi етики.

HayKoBi дослiдження за цiльовим призначенням: фУ"даrе"rальнi, прикладнi,
пошуковi та розробки. HayKoBi дослiдження за тривiлJIiстю: довгостроковi, KopoтKoc1poKoBiта експрес-дослiдження. PiBHi дослiдження: теоретичний та емпiричниЙ. Струкгурнi
компоненТи теоретичного пiзнання: проблема, гiпотеза, теорiя. HayKoBi, *й".r"ri,
описовi, пояснювilJlьнi та прогностичнi iiпотези. Понятгя,,raорii", ii сфукгурнi елементи.
ВизначенНя понять, Думок, законiв, наукових положень, учiнь, iде;,u ьйе. Значення,
завданн,I методолоГii науковоГо пiзнання, Види методологii наукових дослiджень.

загальнi вимоги до науковою методу. Зв'язок мiж науко"оrо ,aфiaю та методами
пiзнання, OcHoBHi вiдмiнностi Teopii i мегоду. Багаторiвн""u *о*rцaпцiя методологiчного
знанн,L ЗагальноНауковi методИ пiзнання: аналiз, синтез, iндукцiя, дедукцiя, аналогiя,
моделювання, абстраryвання, узагальнення та iншi.

засоби та методи наукового дослiдження, Матерiальнi, iнформацiйнi, логiчнi тамовленнеВi засоби пiзнання. Мgгоди дослiдження: емпiричнi, ,bop"."",ri. Теоретичнi
методи (мегоди-операцii), (методи-пiзнавальнi дii). Емпiричнi метоо, (r".оои-операцii),
(мегоди - дii)

об'екгивНi та суб'еКгивнi складовi HayKoBoi дiяльностi. Види валiдностi: теоретична,
Зо,внillrвп, внугрiшня. Етапи психологiчпrоiо до"rriдження: пiдготовчий, дослiдницький,обробка даних дослiдження, iнтерпрегацiя даних та оформлення u"c*rou*iB. Мgгапсихологiчного дослiдження. Вiдбiр i розподiл в".rробу"аrrr, на групи: генеральна
сукупнiсть, група Ра}rдомiзацii, скспериментiulьна група.



Фази, стадii, етапИ науковогО дослiдження. Фази: проекгуваннrI, технологiчна,
рфлексивна, Стадii ,uy*o"o.o дослiдження: концепту:lJIьна, стадiя моделювання, стадЪконструюваншl дослiдження, стадiя проведеннrI дослiдження, стадiя оборrпa"*
результатiв, Класифiкацiя типiв дослiдження: фундаментальнi, прикладнi дослiдження,розробки, ЕтаП врUIвлення протирiч. Етап поЪ"uiо", проблеми. об'ект та предмет
ДОСЛiДЖеННЯ, ТеМа ДОСЛiДЖеННЯ. Змiстовний, формаr,"*"й, лЬгiчний, якiсний та кiлькiсний,
разовиЙ та загальНий дослiдНицькi пiдходи.' Ёru.' визначенНя метИ ДОслiдження. Етап
формулювання (вибору) критерiiв оцiнки лосrо"iр"осгi результаri" досrriдженЕя. критерiiоцiнкИ достовiрнОстi результатiв теоретич.rо.о доiлiджеfirи. Критерii оцiпки достовiрностi
результатiв емпiричного дослiдження.

-,_л__-С]uо'" 
проведенн,I дослiдження. Теоретичний етап. Аналiз i систематизацiялlтературних даних Побудова логiчноi струкгури теоретичного дослiдження. Головнiвимоги ло класифк.ацiй. Побулова логiчй фу*ур" Teopii (концепцii). Crpy*.ypHiелементИ Teopii, ЕмпiричнИй етап. .Щослiдно-.*..rфr.нт.lльна робота. СтадЬ оформлення

результатiв дослiдження. Етапи апробацii,а оформле"н" резул"rатiв. Наукова рефлексiя.Iсторlя укр^iни
IrepBicHa доба на територii Украihи

поява людини на територii Украiни. Розъ"rо* господарсько-побугових комплексiвмисливцiв на MaMoHTiB, мисливцiв Hi бiзонiв та коней, мисливцiв на пiвнiчного оленя тамисливцiв прилюдовикових гiр.
характеристика змiн мисливства та розвиток нових галузей господарства умезолjтичнУ добу Загальнi та специфiчнi риси розвитку Kpe'e'eBoi iндустрii.
НеолiтичНа революЦЬ, проникненнrI в YKpaiHy землеробс"*о-a**uрського населення.Мiдно-бронзовий BiK. Трипiльська культура.
Первiснi форми спiвжитгя Розвиток первiсного мистецтва.

Пам'ятки кам'яного BiKy на територii 
"urtro.o 

краю.

Античнi колонii Пiвнiчного Причорномор'я за писемними й археологiчними
джерqIIами

колонiзацiя греками Пiвнiчного Прrпорпомор'я, формування основних зонколонiзацii, Полiсна система. Розвиток юсподарства, торювельних зв'язкiв, матерiальноi iдровноi культури, iдеологii грецького населеrrн" Пiвнiчного Причорномор'я.
ТериторiЯ украiнськОго ПричоРномор'я пiд владою Рrrrу IстЪрична доJIя античних

держав на територii Украiни.
Схiднi сJов'яни у V- D( ст.

характер господарства, побугу, ремесла, тигry поселень та поховitльного обряду,мистецтва i BipyBaHb давнiХ слов'ян за матерiалами kиiЪськоi, Празькоi, Колочинськоi iПенькiвськоi культур.
Антський племiнний союз. Схiднослов'янськi племена i Державно-племiннi союзиvI _ Ш ст, ЕволЮцЬ суспiЛьногО устроЮ схiдних слов'ян. Терrтгорiальна громада. Появаприватноi власностi. Взаемовiдносини схiдних слов'ян iз суьiднiiи народами. Системаоборонних споруд.

Виникнення та розквiт Щавньоруськоiдержави. (KiH. Х - сер. XI ст.) Teopii

особливостi. державот""Ъ:,'""*1Ёftý;Ъ*ТiРЁ'"о"r, соцiально_економiчнi та
суспiльно-полiтичнi фактори об'еднання схiдних слов'ян. Роль Киева в процесi консолiдацii
схiднослов'яноьких племен.

ФормуваннrI руськоi держави. Назва <<Русь>
походження державностi на Pyci.

в джерелах та iсторiографii. Teopii

харакгернi особливоgгi суспiльного ладу Киiвськоl pyci.. Привiлейованi танепривiлейованi суспiльнi верстви населення pyci наприкiнцi Ix- у ,rер*iи трегинi КII ст.
ЕВОЛЮЦiЯ СОЦiаЛЬНОi СТРУктУри населення Pyci (кiнець IX - перша,p".r*ru )oI1 ст.). HayKoBi
дискусii про станову систему давньоруського суспiльства.



Полiтична роздробленiсть. КиЬськоi bci (др. третпна XI - сер. ХПI ст.)передумови роздробленостi pyci та ii полiтичне оформлення. Формуван}и HoBoiполiтичноi органiзацii руських земель та струкгури влади, змiни статусу Киева та новихполiтичних центрiв, династичнi зв'я3ки. Розвиток Ъкономiки та культури князiвств.мiжусобнi вiйни та боротьба за владу в князiвстuu*. Впп"в'сусiд*ri* держав наполiтичний та економiчний розвиток князiвств. й;";-;";;;;; io.""r* в умовахроздробленостi, проблемадавньоруськоi'народностi вiсторiографii 
г

галицькьволинська держава - спадкоемиця Киiьськоi pyci
ПОЛiТИКО-ТеРИТОРiаЛЬНе ОфОрмлення Волинського i галицького князiвств,становлення правJUIЧих династiй. Харакгеристика особливостей економiчних та соцiальнихструкгур цих князiвств, Процес завоюваннrI волинськими князями Романом i ,ЩаниломГаличини, Взаемовiдносини г:lлицько-волинських князiв з Польщею, У.орщиною, Ордою,литвою та Орденом, Полiтика галицько-волинських князiв щодо розбулови державницькихiнститугiв та боротьба за гегемонiю в Pyci. П|""""" занепаду Галицько-Волинськоi

держави.
YKpaihcbKi землi в скпадi Литви i Польщi (сер. ХtV - сер. ХVI ст.)Завоювання Галичини Польщею. Процес i,r*ор.rорацiт .Ьrц"** земель вполiтичний простiр Польщi. Поглинення украiнських земель Литвою, Украiнський фактору литово-польському та литово-московському протистояннi. Полiтичний розвиюкукраiнських земель у склалi Великого кrrязiвства Литовського та роль украiнськоi елiти вполiтичнiй боротьбi та громадянських конфлiктах. Формування HoBoi соцiальноi струкгурина землях Украiни та ii. правове оформлення. Релiгiйний та культурний розвlтгок земельУкраiни в складi Литви i Польщi.

утворення Кримського ханства та його експансiя на ykpaihcbki землiВиокремлення Кримського улусу зi складу Золотоi Орли. Формування династiiгiреiв, Полiтична органiзаrriя Кримського ханства та його соцiальна ,а Ь.,iчна йрукгура.Харакгер економiки населення Кригчry. Походи на землi Украiни та ix наслiдки. IIlляхи тамеханiзми нападiв, органiзацiя системи работоргiвлi та ii вплив на населення Кримськогоханства, Роль християнських народiв у розвитIry ханства (феодори.и, генуезцi). Вторгнення
в Крим rypKiB, формування васальноi залежностi вiд OcMao.n*oi iмперii.

YKpaihcbKi землi в сlспадi Речi Посполптоi(сер. ХVI - се;. ХVП ст.)
. Передумови, пРоцес укладання та умови Люблiнськоi yHii. РекЬлонiзацiя магнатамиi шляхтою Пiвденного Поднiпров'я. Фор-мування нових тенденцiй в економiцi. Подальше
закрiпаченн,I ceJUIHcTBa. Розвиток MicT iМаiдебурзького права. Релiгiйна ситуацiя в YKpaiHi,
розгортаНн,I процеСiв протисТояннЯ мiж католиками та православними, формувап*r" "у_краiнськомУ правослаВноt{У просторi прозахiднО opieHToBaHoi yHiaTcbKoi церкви.Формуван}uI нових осередкiв освiти i культури. Украiнсiкий факгор у проr"*ояннi Речi
Посполитоi i MocKoBcbKoi держави.

Феномен украiнського козацтва: генезис, xaparстepHi ознаки та особливостi
ПередумОви 

.та географЬ формуванНя козацтва. Ьоцiальнi джерела формуваннякозацтва та його мiсце в соцiальнiй cTpykTypi суспiльства. офорrп""ь коша вiйськаЗапорозького, вiйськова та територiалiпu 
- 
ор.uriзацiя запЙо*цi". OcHoBHi галузiгосподарСтва та формування iнститугу власностi. Умови життя та побуг au.rоро*цi".Процес виокремлення реестрового козацтва, його особливостi, полiтико-правовий та

соцiально-економiчний статус. Роль козацтва у боротьбi з турецько-татарською експансiею,
у московсько-польському протистояннi, у глоба.пьному протистояння християнського тамусульманськоп) cBiTiB. Антипольськi повстання козацтвq боротьба за рЬзширеннrI прав i
привiлеiв, захист православ'я та нацiонаJIьних традицiй украiнцiв.

Утворення Запорозькоi Сiчi, внутрiшнiй усiрiй та органiзацiя
Виникнення реестрового KoзaLtгBa. Причин,,u пu.пйп, *о.uцо*их повстань другоiПОЛОВИНИ XVI СТ. ГеТЬМаН П. КОнашевич-Сагайдачний, органiзацiйне й суспiлiно-

полiтичне оформлеНня козацтВа, державотворчi тенденцii в дiяльностi козацтва. Запорозьке
козацтво в зарубiжних походах i битвах.



наступ магнатiв i шляхти на козацькi права i вiльностi. Козацькi повстаннrI20-зO-хpoKiB ХVII ст. Ординацiя lбЗ8 року. Органiзацiя Вiйська Запорозького.
YKpaihcbKa нацiонал""ч рJuоrrrцi" ..р.дини - другоii половини x\4I ст. Писемнi

джереIrа та iсторiографiя проблеми
передумови та особливостi Визвольноi вiини.
перiодизацiя вiйни та tt висвiтлення в iсторiографii. Змiст основних етапiв вiйни.Бойовi операцii, ix полiтичнi i соцiальнi наслiдки.
Типи, характер, iнформацiйна насиченiсть, автентичнiсть та iсторiя дослiдженняписемних джерел, визначнi дослiдники icTopii ВизвольноI вiйни у"раfrrсuпого народусередини ХVII ст.

Змiни соцiально-економiчноi системи Украihи в результатi yKpaihcbKoi нацiональноi

змiна."u,-"х:::"Нх;;х"iЖ-*_*Jil;,у:Т#Чr;;попо,вiйниФорми
землеволодiння, Змiни в становищi шляхти. Перетворення коза[цва у привiлейований стансуспiльства, мiсце козацькоi старшини в соцiальнiйЪтруктурi населення. Посилення ролi
|!_]Вославного духовенства. Соцiальнi 3авоювання cen"""r"a. Розширення прав i привЙеiвмlщанства та купецтва.

Формування та розвиток украiЪськоiдержавностi в ХYII ст.Лiквiдацiя старого державного ладу i зародження yKpaiHcbKoi козацькоi держави, iiТеРИТОРЬ 
' 

ujY'_lr*аТивно-тер"торiалrний устрiй. зборiвський (16а9 р ) таБiлоцеркiвськиЙ (I651 Р.) логовори,-Оргiни влади о.ф", Б. Хмельницького, ix структураi функцii. ,щипломатична дiяльнiсть. Збройнi сили.
полiтичнi та правовi проблеми переходу Украiни пiд протекторат MockoBcbkoi

держави, Березневi.статгi(lб54 р.). YKpaiHa у полЬ""rr"* планах Pocii, Польщi i Туреччини.Вiленське перемир'я (1б5б р ), Гадяцький тракгат (1658 р.), Переяславськi cTaTTi (1б59 р ).СлободиЩенськиЙ трактат (lбб0 р.) i розчл."у"uпЙ Украl.ни.
Щоба ýiни в icTopiiУKpaihи

Полiтика гgгьманiВ Правобережжя i ЛiвоберехЬ, Запорозькоi Сiчi. Мiждержавнi
договори другоi половини ХVII ст. як прояв наступу 

"а 
u"rоrоriю Украiни: Баryринськi(1663р.) та MocKoBcbKi (1665р) cTaTTi, аrдрусi"сiкий перемир'я (1667р.), Г.ггухiвськi(1669 р,) та КонотопсЬrJ (|672 р.) статгi, Бучачiкиt (|672р.) та Бахчисарайський логовiр(1б8l р,), ВiчнИй миР (168бр.), КолоМацi*i .rurri lroBzp;, Змiни в алмiнiстративно-полiтичному устроi Гgгьманщини. Шдкорення киiвськоi митрополii Московським

патрiархатом.
Колонiальна полiтика Росiйськоi iмперii щодо Украihи у ХVШ ст.
YKpaiHa у Пiвнiчнiй вiйнi (l7OO-|72| pp.iTa росiйсько-ryрецькiИ вiйнi l710-171l рр.YKpaiHa у росiйсьКо-турецькiй вiйнi 1735-|тзЧ рр.,Ъ*rr.рuл"uп"Йпл"р YKpaiHa у вiйнi Pociiпроти Барськоi конфедерацii (1768-1772p.), перший подiл Польщi. Вплив "Грецького

проеrсгlr" Катерини II на YKpaiHy. Росiйс"*о-ryр.u"кi вiйни l768-|774pp. та l787-; 79l ррКючук-Кайнарджiйський та Ясський мир.
полiтичне становище Правобереrкноi i Лiвобережноi Украiни та Запорозькоi Сiчi на

початку xvIII ст. обмеженшI aBToHoMii Украiни пiсля пере*оду L Мазепи *ru бi* Карла ;qц
зруйнування Чортомлицькоi Сiчi. Кам'я"с"*а та олешкi"."*u Сiчi, Iнкорпорацiйна .rЪпir"*а
царизму. Утворення Малоросiйськоi колегii.

Друга лiквiдацiЯ гетьмансТва i полiтика Правлiння гетьманського уряду. Заснування
Новоi Сiчi: вiйськова структура i адмiнi"rрur"urЬ-територiал""" y.rpaurirrb.

Друга МалоросiЙська колегiя. Адмiнiсrраr"""i зri"" на Слобожанщинi. Утворення
на козацьКих вольноСтях колонiй iноземцiв. YKpaiHcbKi землi у мiждерЖавниХ угодаХ другоiполовини хvш ст., територiальнi й адмiнiстративнi змiни. Лiквiдацiя Запорозькоi Сiчi,
полково-сотенного та судового устрою Гегьманщини. Утворення Чорноморського
козацтва. Переселення козакiв на Кубань.

правобереrlffiа ykpaiha наприкiнцi хvп - ХyIп ст.



Винищення козацтва наПравобережжi. Посилення традицiЙ пропольськоi орiентацiТверхiвки украiнського суспiльства. HoBi тенденцii в 
'промисrо"о"ri 

та сiльськомугосподарСтвi, Наростання експ-rгуатацii ceJuIHcTBa. Загострення соцiального протесту тапосилення антипольських настроiв. Зародження i розгортання гайдамацького рухуУкраiнське питання у росiйсько-поrо.о*их вiдносинах першоi та другоi третини XVIII ст.Поглинення Правобережноi Украiни Росiйською iмперiею та просуванкя на Ii терени
росiйськоi алмiнiстративно-правЬвоi та соцiальноi системи. Розгортання русифiкаторськихтенденцiЙ, викорiнення захiдноевропейськоi традицii.

р озв ито к 
"" " 

Рfi fl H,I":fiH;;"ffii1X'fi # ;1'Jffi сло во cTi, то р гi вл i т асiльськомУ господарствi Формування HoBoi побуговоi культурноi традицii на засадах
розвитку унiкальноi соцiальноi групи - козацтва. Акгивiзацi" ocbir"Hc"*o.o та культурногожиття, розширенНя мережi колегiумiв та iнших навчаJIьних закладiв i друкарень. Зрушенняв науковiй сферi. Переворот в лiтераryрi з переходом вiд релiгiй"оiЪuо"чii сюжgгу доcBiTcbKoi, змiни в музичнiй *ynirypi' ,а пЬд*опrМ розвиток украiнського театру.негативний вплив на традицiйну культуру полiтики спольщення та русифiкацii.Соцiально-економiчпий розвиток украihських земqllь в ХШ - на поч. ХХ ст.ПроблемИ аграрногО розвиткУ украiнських земель наприкiнцi хиII - у першiйполовинi xlx ст' IIIпяхи розвиткУ помiщицького та сеJUIнського господарств улореформе}ry добу. Стан сiльськогосподарського виробниrцва в YKpaiHi. Степова Украiнаяк особливий сiльськогосподарський регiон.

Аграрнi реформИ l840-1860-x poKiB та особливостi ii впровадження в YKpaiHi.Столипiнська аграрна реформа.
особливостi процесу iндустрiалiзацii економiки Украiни. Iноземний i вiтчизнянийкапiтал в економiцi Украiни. Модернiзацiя промислового виробництва. Транспортнiсистеми i шляхи сполrrення в процесi еконьмiчноi модернiзацii Украiни, Банки iторгiвельнi бiржi В господарському житгi Украiни. Урбанiзачiйнi процеси. MicTo i Micbkeжиття. ФормуваннrI ознак iндустрiального сусгliльства в ykpaiHi.
,щискусiя про мiсце ykpaiHcbkoi економiки в iмперськiй системi.

проблеми нацiональнO-духовного вiдродr(ення на украihських землях

НаЦiОНальна полiти*u оо.ЁlIРJЁ"#'.}.fi'ilопо.о (австро-угорського) урядiвособливостi нацiонально-полiтичноi 
. свiдомостi украiнського народу. YKpaiHcbKe

нацiональне вiдродження: понятгя, перiодизаф", o*6n""ocTi. Народолюбство як теорЪ iпрактика украiнського нацiона-llьного руху
Полiтизацiя нацiонального руху в YKpaihi наприкiнцi xD( - на почапсу ХХ сr.Партiйно-полiтична струкгура украiнського нацiонального рйу Украiнський

МОЛОДiЖНИЙ РУ" 80-90-Х PoKiB КХ ст. Особливостi iдеологii i праЪичноi дiяльностi
украiнських партiй: а) соцiалiстичноi i соцiал-демократичноi течiй, б) лiберально-
демократичноi течii,. в) нацiонал-радикulльноi течii. YKpaiHcbKi та загальнодержавнi
полiтичнi партii: гронi взаемодii. Украiнське питання в iмперських парламентах.

Територiя. Укр.аihи у геополiтичних копфлilсгах tgtс-tgZg-го poKiB
YKpaiHa в ПершiЙ свiтовiЙ вiйнi: планИ воюючих cTopiH щодо земель Украiни.

BoeHHi дii на територii Украiни. Нацiонально-визвольний рух u yrouu* вiйни. ТУП .'Спiлка
визволенНя Украiни". Антиукраiнська полiтика у ГалицьКЬ-ЪупЬ""rrськомУ ryбернаторствi.YKpaiHcbKi сiчовi стрiльцi. Антивоенний рух,ародt "*,а..Боротьба за yKpaihcb*y дерrкавпiсть у 1917-1918-му рокахСтановище в YKpaiHi лiсля Лютневоiреволюцii 1g|7 р Vr"ороня Ще1aгральноiРади, РаД Робiтничих, сеJUIнських та солдатських лепугатiв. Сйстема 

"rruд" 
в украiнських

ryбернiях Pocii пiсля утворення Тимчасового Уряду.
Липнева криза Тимчасового уряду та угворсння yKpaiHcbKoi aBToHoMii.
СтавленнЯ рiзниХ полiтичнИх сиЛ ,а парriй УкраiнИ до збройНого повстаннrI уПегрограЛi в жовтнi |9|7 р. БоРотьба прOтИ органiв Тимчасового уряду в YKpaiHL збройнi



повстання. Утворення УНР. Виникнення в YKpaiHi родянського уряду. Вiйна РадянськоiPocii проти УНР, IV Унiверсал. КонститУцiя]/fo Кр"за Це"rраr,"*rоi Ёади HaBecHi 1918 р.YKpaiHcbKa ,Щержава гетьмана П. СкорЬПадського: внуqрiшня, зовнiшня,нацiонально-культурна полiтика. Новий *u., aб-рьного протистояння полiтичних силукраiни. Утворення,щиректорii. В iдно влення Унр.
РеволюцiЙнi подii 1918 р. на захiдноукраiнських земпях. Полiтичнi партii СхiдноiГаличини. Утворення зунР Акг злуки 22 ciil) 1919 р

в",u.,оu,,"о,Ilж:ъ:ilrу:Ё;iY"1.J;;:;,i;iйirо'J-;?iНъ:##."гоуряду
Украiни вiд 25 сiчня 1919р. IПВсеукраiнський .'iЗд рад. Перша радянська констиryцiяУкраiни, Полiтика ,,военного *ory"iary". Падiння 

-fr*"au*oi 
влади пiд натиском вiйськС. Пеглюри та А. Щенiкiна.

Боротьба урядiв УНЗ та зунР з,Щобровольчою армiею А. Щенiкiна.Розгромом денiкiнських вiйськ у i{адднiпрянськiй VKpaiHi, трсге вiдновлення
радянськоi влади.

,,Варшавський договiр" (21-24 квiтня 1920 р.). Польсько-пеглюрiвська боротьбаПРОти РаДянськоi влади в YKpaiHi. Ризький мирний логовiр (l8 березня t9lt р.).OcHoBHi уроки yKpaiHcbKoi нацiональноi револ.цii. Оцi"ка полiтичних процесiв19|7-1920-го poKiB в YKpaiHi в iсторiографii.
YKpaiiнa в сlсllадi СРСР (1922-1939 рр)СоцiальнО-економiчНе i полiтИчне станОвище Украiни 

"u 
.rоr"r*у 1920-х poKiB.перехiд до новоi економiчноi полiтики, if втiлення в ykpaiHi: аграрна полiтика держави,сугнiсть госпрозрахунку, НЕП у промисловостi, трестування промисловостi, проблема

безробiтгя.
позицii лiдерiв державноi партii щодо майбугнього напрямку соцiа.гlьно-економiчноiполiтики, Сталiнський курс на "всеосяжну колекгивiзацiю" селянських засобiввиробництва, Голодомор. Курс на iндуgгрiалiзацiю краiни. Криза негry. "Ножицi цiн''.Хлiбозаготiвельнi кризи Згортання HoBoi економiчноi полiтики. Курс на ..розгорнуге

будiвництво соцiалiзму по всьому фро"rу''. П'ятирiчки.
Захiдноукраihськi землi у 20-30-Ti рр. ХХ ст.полiтична географiя Захiдноукраiнських земель. 

-ykpaiHcbke 
питаннrI намiжнародних форумах пiсля Першоi cBiToBoi вiйни. Змiна полiтики Польщi щодо

украiнського населення у 20-х рр. Полiтика пацифiкацii. Статус украiнського населеннrI вскладi Чехословаччини та pyMyнii. Колонiзаторська полiiика метрополiй назахiдноукраiнських земJIях.
Економiчне життя: розвиток промисловостi, сiльського господарства, торгiвлi,

кооперативний рух та кооперативне будiвництво в Захiднiй YKpaiHi. Полiтич"u йirрu
захiдноукраiнського суспiльства. Флормування радикilльного нацiоналiстичного ру*у,розгортання полiтичного терору оун. Наростання помiркованого руху та пошук
компромiсу з правJIячими колами Польщi та Чехослоuаrr""". Захiднi украiнцi в умовах
розгортання Щругоi cBiToBoi вiйни.

УкраiЪа в роки Щругоi cBiToBoi вiйни
Украiнське питання в мiжнароднiй полiiицi напередоднi та на початку ЩругоicBiToBoi вiйни. ВключенНя захiдноукраiнських земель до скJIаду урсР та ix радянiзацiя.напад Нiмеччини та fi союзникiв на Срср. оборонй боi Пiвденно-захiдного iПiвденного фронтiв .у 194|-1942 рр длмiнiстраrr""rЙ устрiЙ окупованоi Украiни,

НiМеЦЬКИЙ ОКУПаЦiйНИй РеЖИМ. Дiялiнiсть рuдr""i*ого пiдпiлляi пuрr".u"ських загонiв.
Звiльнення Украiни вiд окупантiв у l943- 1944 рр.: ocHoBHi вiйськовi операцii. Змiнитакгики вiйськово-полiтичноi боротьби нацiоналiсiiв у ходi Щругоi cBiToBoi вiйни.

особливоСтi вiдбудОви народНого госпоДарства УкраТни в умовiж uiи,rr. ,Щемографiчнi,економiчнi та полiтичнi наслiдки вiйни для ykpaiH". Ёrrе"оп украiнського народу в розгромнацистськоi Нiмеччини.
OcHoBHi тенденцii соцiально-економiчного розвитку УРСР у 1945-1990-му рр.



вiдбудова народного господарства урср у повоенний перiод. Голод19 46- |9 47 рр, Насильницька r,оrrе*rrЪiзацiя в захiдних областях Украiни.РефОРМИ М, С, ХРУЩО"Ц i* ЗНаЧенн я для Украiни: заходи щодо удоскон.tленнrlуправлiння i модернiзацii промисловостi, спроби .пололання кризи в сiльськомугосподарствi Урср' rracтb населення Украiни 
" 

oc"oeHHi схiдних ре.iоъь срср i цiлиннихземель. Реформи середини 19бO-х poKiB.
.Щеформацii в cTpyKTypi економiки Украiни. HapocTaHHrI екологiчноi небезпеки.ЕкстенсиВний розвИток сiльсЬкого госПодарства. Шкiдливiсть кампанii щодо лiквiдацii"неперспективних" сiл. YKpaiHa в €диному народногосrтодарському комплексi срср.спроби м,с. Горбачова реформувати суспiльство на шляхах прискорення,перебудови, гласностi. Економiчпu.rопii"*u IДентраль"ого уряду i YKpaiHa. Чорнобильська

катастрофа та iri наслiдки.
Опозпцiйний рух в УРСР у серединi 1940-х - першiй половинi

1980-х poKiB
Причини виникнення дисидентського руху в YKpaiHi, харакгеристика головнихнапрямкiВ: самостiЙницькиЙ (раликальний), начiонitJlьно-культурницький (лiберальний),

соцiа"пьно-економiчНий, правоiахисний рух, релiГiйна опозИцiя. OcHoBHi gгапи розвиткудисидентського руху в YKpaiHi, його ocHoBHi представники. Форми виявленнrI протесту.ЗародженНя рухУ "шiстдесяТникiв", ix ролЬ у пuцiо*r*ьно-культУРНО}"{У життi.
OcHoBHi напрямки розбудови cyBepeнHoi YKjaihb*oi дЪржа"r,Спроба серпневого (1991 р.) перевороту 

' 
MocKBi та його 

"u.пiд*" для Украiни.СхваленнЯ ВерховноЮ РадоЮ урсР аоу 
"ро.опошення 

нез:шежностi Украiни. Заборона
дiяльноuгi KITY. Загальноукраiнський р.6.i."дум 1 грулня 1991 р. i вибори ПрезидентаУкраiни. Денонсацiял,Щоговору lg22 i. "ро уruорення- срср. Угода про Спiвдружнiсть
незаJIежних держав. Створення правовоi бази розвитку Украiни та iнg.иrгi" дер*авностi.Прийнятгя Констиryцii УкраIни

затверлження Верховною Радою Украiни нормативних акгiв лля реформуваннrIекономiки, Зниження темпiв промислового i сiльс"*Ь.оaподарського виробницгва. Кризакредитно-фiнансовоi системи. Наростання iнфляцiйн* проц..iв i соцiальноi напруженостi.
Труднощi на,lliонально-культурного вiдродженнrl, розвиткУ науки, освiти, йо""осri.Мiжнацiональнi вiдносини i ix правЬв. р.ryйuuннrl в YKpaiHi. i<p"r."*u автономiя.
ФормуваНня багатопартiйностi в YKpaiHi. Класифiкацiя полiтичних партiй i об'еднань,

ix платформи у виборах до ВерховноiРади Укратни rjgЦроку. Камп анв2Об4 р. по виборах
преlилента Украiни. Обрання Президентом В. Ющенка, його соцiально-економiчна та
полiтична платформа, кроки по if реалiзацii. ВибоРи до BepxoBHoi ради Украiни в березнi
200б р. та ii результати.

Парламеrrгськi вибОри 2Ol2 р., ik результати та наслiдки.
Погiршення соцiшtьно-економiчноi ситуацii та загострення полiтичноi боротьбинаприкiнцi 2о|з - на початку 2о14 polry: причини та наслiдки. Непослiдовнiсть та

прорахунКи зовнiшНьополiтичного курсу Украiни.
<<Револроцiя гiдностi>: рушiйнi сrл, та ocHoBHi етапи, Щостроковi президентськi

вибори (травень 2йа р.). Програма дiяльностi П. Порошенка.
ЗагостренНя соцiальНо-полiтичНоi ситуацii на Пiвднi та Сходi Украiни. Збройнi

конфлiкги на ,щонбасi. Окупацiя Автономноi республiки Крим Росiйською Федерацiею.
,Щостроковi парламентськi вибори (жовтен ь20|4 р.) ia Тх результати. Необхiднiсть розробкита прийняття HoBoi редакцii Констиryцii. Вибори в органи мiсцевого самоврядування
(жовтень-листопад 20 1 5 року).

концепцiя зовнiшньоi полiтики Украiни. Визнання Украiни зарубiжними державами,встановлеНня диплоМатичниХ вiдносин, входженнrl у cBiToBe спiвтовариство. Набуггя
украiною без'ядерною статусу. ykpaiHa у складi iпiвдружносri незалежних держав.
ЗовнiшньОполiтичнi акцii Украiни. УчасТь Украiни у мiжнародних органiзацiях.



список рЕкомЕндовАноi лrтшрлтури
1, Академiчнi 

{ 1о-акалемiчнi обр*о"";,Ёui1:.J-';:i.lН':Ь афii /Ред. кол: В. А, Смолiй(голова), О А, Удод (вiдп. р.д.), Щ. С. Вирський.I Н Войце*i"с"*q в. м. ,Щаниленко,м, Ф, Дмитjеуо_, j_C Калакура, В. Ф. Коле."r*, I. I. Колесн"*, В. Ь. Кравченко, С.В.Кульчицький, В. М. Литвин, в. в. Масненко, о. ц. Реент, О. В. Ясь (вiдп. секр.). нАнУкраiни, Iнсгитуг icTopii УкраiЪи. - К. : Iнстлrгут IcTopii Украiни, zolz. - 72О с.2. Iсторiя УкраТни : пiдручни*7 г. д. Казьмирчуi д. п.-коцу;, о. Ь. Вербов ийтаiн. ; заред, Г, Щ, Казьмирчука, fi К. : Видаuпr"о-попiграфiчний ч."rр "киЪський унiверситсг'',2009. 695 с. ISBN 97 8-966-439-2з9-з
3, Танцюра В L Iсторiя Украiни : навч.tльний посiбник / В. I Танцюра, с. м. Кулiш, О. О.Пересада. - Х. : )GIY iMeHi В. Н. Каразiн a,2016. - 492 с.4, ВермениЧ Я, В, ТеоРетико-меТодологiчнi проблемИ iсторичноi регiоналiстики в YKpaiHi/ НаУК, РеД, П, Т. ТРОНЬКО. НАН Украiни. Iнсrиry, icTopiT v*раЙ". _ к . trr"r"ry. iсгорiтУкраiни, 2003. - 516 с.
5, Винокур L С,, Телегiн Д Я. Археологiя Украiни / I.С.ВиноIryр, ,Щ.Я.Телегiн, - Киiв:Вrща школа, Т994. - 318 с.
6, Голобуцький В. Запорозьке козацгво / Володимир Голобуцький К.: Вища шк., 1994. -539 с.
7, ГрушевськийМ.Iсторiя Украiни-Руси. K.,lgg1-1g97. - Тт. 1-8.8, .Щавня iсторiя Украiни: у 2 кн. / п П Толочко, .Щ.Н. Козак, о.п. Моця та iH. - к., 1995. -Кн. 1-2.
9' Щисциплiнарнi вимiри ykpaiHcbkoi iсторiографii: Колективна монографiя / Вiдп Ред. такер, авт, кол, о, А Удод. нАН Украiни. Iнстиryт iсгорii Украiни. -'к.: Iнституг iсторiiУкраiни, 2015. - 462 с.
l0. Економiчна iсторiя Украiни : Iсторико-економiчне дослiдження : В 2т. l[рел.Рада: В.М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геець та iH. ; вiдп. ред В. А. Смо лiй , авт. кол.:Т, А, Балабушевич, В. .Щ. Бара", Р Ц Баран та iH.] ; НАН irкраiни, IH-T icTopii Украiни.

- К.: Нiка-Центр, 20ll. - Т. 1. - 696 с.
11, ЕНЦИКЛОПеДiЯ icTopii Украiни: Т. 1-10 / Редкол.. В. А. смолiй (голова) та iH. нднУкраiни. Iнституг icTopiT Украiни. - К.. В-во <<Наукова думка)), 2оо4-2оlз.
12, Iсторики та icTopii. Що 75-рiччя Iнститугу icTopii Украiни Нацiональноi академii наук

Украiни (1936_201l) / нАН Украiни. Iнсгитуг icTopii Украiни. - к., 201l.
13. IcTopb Украiни: Хрестоматiя / Упоряд. В. i\4. Литвин; Ьiдr, ред. в А, Смолiй. нАн

Украiни. Iнстrrryг icTopii Украiни. - К.: Наукова думка,2о]tз.- IOSO с.
14, Iсторiя украiнського ceJUIHcTBa: Нариси в 2-х т. /нАН Украiни; Iнституг icTopii Украiни

/ В. А. Смолiй (вiдп.ред.) - К.: Наук. думкq 2ОО6. - T.I. - 632 с.
15, Iсторична наука у Нацiопальнiй академiТ наук Украiни в особах: Енциклопедичний

ДОвiДник / Ред. кол.. В. Смолiй (гол. ред.), Г. Боряк (Ьаст. гол. рел,), В. Щаниленко (заст.
гол. ред.), В. Крупиlа (вiдп. секрегар), Н, Васильева (секретар-упор"д 1, П. Бондарчук,
С. Кульчицький, о. Реент, О. Рубльов, о. Удод, О. Ясь, НДН'У"рui"". I""."ry. icTopii
Украiни. - К: Iнституг icTopii Украiни, 2018 -742 с.

16. Калакура Я. YKpaiнcbкa iсторiографiя - К., 2оо4,
17. Колесник l, YKpaiнcbкa iсторiографir - к , 2000.
18, Колесник I. YKpaiHcbKa iсторiогрфiя: концептуiшIьна iсторiя / За ред. В. Смолiя ндн

Украiни. Iнституг iсгорii Украiни. - К.: Вид-во '.Фенiкс,,, iO|3. - iBB 
".l9. Кульчицький с. усрР в добу HoBoi економiчноi полiтики (|92| - 1928).- к., l995.

20, КульЧицькиЙ С., МовчаН О. Маловiдомi сторiнки голоду l92l - l92З рр. в YKpaiHi. - К.,
|996.

2l. Перша cBiToBa uцч l914-1918 рр. i YKpaiHa. YKpaiHcbKi землi У Центрi цивiлiзацiйноi
кризи / Упоряд. о. П. Реент. - К.: ТОВ <<Видаuпrцruо "Клiо''D, zbrs. -Ъ+ a.

22. Ппрiт Р. Я. ,,Щiялънigгь урядiв гетьмаfiату Павла Скоропадського: персон.лльний вимiр /нАн Украiни. Iнституг icTopii Украiни. - К.: Iнституг icTopii УкраТни, 2о|6.- 5l8 с.



23, ПiДКОВа, I. З., ШУСТ Р. М. Щовiдник з icTopii украiни.: у з-х томах. _ к., l99з,24, ПовсякДення ранньомодерноi Украiни. t.ropr"'ni .rудii в 2-х томах. - T.2.CBiT речей iпоВсякДенНих УяВлень / Гол, р.еД В. Смолiй; Вiд.r. ред. В. Горобець, ред. кол.: н.СтарченкО (заст, вiдп. ред,), Н. Ёiлоус(uiд.,. .Й)-,-о. РЬманова. ндi Украiни. IнститугtcTopii Украiни. - К.: Iнстиryг icTopiT Украiни, z,оtз.- 358 с.25. Цолiтичнi репресii в Украiнськiй РсЁ tязz-tязв рр.: дослiдницькi рефлексii таiнтерпрегацii, До 75-рiччя <Великого терору) в СРСР: Матерiали ВсеукраiнськоiHayKoBoi конференцii м. Киiв, l5 березня 2012p./ Упоряд.: о Г. Ьажан, Р. Ю. Подкур;Ред. кол.: В. А. Смолiй, В. М лlвй-н (спiвголови), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, В. М.
,Щаниленко, С. В. Кульчицький, В. I. Марочко, В. О. Солдатенко, О. П. Реент, О. С.Рубльов, нАН Украiни. Iнституг icTopii Украiни; Головна редколегiя науково-документ,Iльноi cepii книг <<Реабiлiтованi iсторiею>; НацiональнЬ спiлка *pu*"u"r,i"Украiни, Вiддiл по розробцi apxiBiB вугш<-дiту-rrквс-кД - К.: Iнстиryг icTopiiУкраiни, 20113. - 456 с.

26, Попик С, Украiнцi в ABcTpii 1914-1918. Австрiйська полiтика в yKpaiHcbKoMy питаннiперiоду великi вiйни. - К., 1999.
27. Прiцак О. Походження Pyci. Стародавнi скандинавськi джерела. - к., 1997. - т l.28, Проблеми вивченrи icTopii YKpaiHcbKoi рево"гпоцii 1917-1921 poKiB. Збiрник науковихстатей / Гол, ред, р. Я. Пирiг. нАН Украiни. Iнституг iсторii'Укратни. - К.: IнститугicTopii Украiни, 2а12. - Вип. 8. - 3 12 с.
29, РеволюцiЯ Гiдностi 2О|3-2О|4 рр та агресiя Pocii проти Украiни: навчально-

методичний по.сiбник / За заг. ред. П Полянського, Ьт. пол.: ГолЪвко В., Палiй о.,Черевко о., Янiшевський С, - К.: Киiвський унiверситчг iM. Б. Грiнченка, 2015. - зб с.30, Смолiй В,, Якубова Л. КриМ i ,Щонбас: проблемИ ii .r.р..r.*.иви iнтеграцii в молерний
украiнськИй проекТ (аналiтичНа записка) / нАН Украiни. IнстIтгуг icTopii УкраТни 

'- К ,2019, - 1lб с.
31, Турченко Г.Ф. Цuд.*rоu Украiнала зламi епох ( |g|4 - |922 рр.)- Запорiжяся ,2оо5.З2, Ifибуленко Л.О., Водотика С.Г. Батенко Г.Ь., Кузовова н.м., KyrepeHKo А.А.,ПавленкО В.Я., ЩибуленкО Г.В. ХерСонщина: з найiавНiших часiв до сьогодення. -

Хероон: ПП кВишемирський> ,20|4. - 360 с.
33. Чмихав М., Кравченко Н. Черrrяков I. Археологiя та стародавня iсторiя Украiни.

K.,1992.
Яворницький.Щ.I. Iсторiязапорозькихкозакiв. В 3-хтг. -Львiв, 1990-1991. -т. 1-3.
Яковенко Н.М. Нарис icTopii Украiни: З найдавнiших часiв до кiнця XVIII ст. -К,, 1997.

,,Щопомiжна лiтература
Бiлокiнь С. Масовий терор як засiб державноГо управлiння в СРСР (|g|7-|g41 рр.):Щжерелознавче дослiдженнЯ / нАН Украiни. IнсrрrгГ icTopii Йкраiни, Цеrrгркультурологiчних стулiй. -т.2. -,Щрогобич: <<Коло>>, 2о]Iз.- 10бб с.
Вирський,Щ, Роксолани серед CapMaTiB: рiчпосполитська iсторiографiя Украiни (кiнецьХV ст, _ 1б59) / нАН Украiни. Iнституг ioTopii УкраIни. - К.: Iнсгитуг icTopii Украiни,2013 -295 с

38, Водотика С.Г. Академiк Михайло елисейович Слабченко: нарис життя та творчостi /
Сергiй Водотика. - К.; Херсон, l998. - 14l с.

39. Iсаевич я.,,щ' УкраiЪська культура в середньовiччi i на cBiTaHKy новоi доби //YKpa.iHa:
культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть. - Вип. l. - к., lgg2. -Ь. з r-
49.

40, Михайленко Г,М. олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): iнтелекгу.шIьна бiографЬ
iсторика / г.м. Михайленко. - Херсон: Видавничиt дiм <<Г'ельветика>>", 2Ol4. - З12 с.41, Моця О. Землероби та кочiвники на Великому Кордонi Схiдноi евро.rи в часи КиiвськоiPyci / нАН Украiни. Iнституг icTopii УкраТни, Iнституг архЬологii; Украiнський
нацiона-пьний комiтgг iсгорикiв. -К.: iнст'nгуг icTopii Укрйнi, jors. - 296 с.

42. Павленко В.Я. Запорозьке козацтво *rа ,ep"ropii ХерсЬнщини. Вид. 2 доповнене. -
Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014 . -.l9 с.

34.
з5.

36.

37.



43. Регiон.lльна iсторiя Украiни: Збiрник наукових статей / Гол. ред. В Смолiй; Вiдп. ред.Я, Верменич, НАН Украiни, Iн9_титуг icTbpii Украiни, Вiддiл iсторичноiрегiоналiстики.
- Вип. 7. _ к.: Iнституг icTopii Украiни, zоlз. -Ъзц ,.44. Реент о. Лисенко О. <Iсторичнi зошит"u. О*д urдань iнституг iсторiiндн Украiни. -к., l997.

45, Ричка в, м, (",И просвети ю крещеньем святым> (Християнiзацiя Киiвськоi Pyci) iнАн Украiни. Iнституг icTopii Украiни, Щентр дослiджень з icTopii Киiвськоi Pyci. - К.;Iнституг icTopii Украlни, 2О13. - 222 с.
46, Черкас Б, Захiднi володiпня Улусу ,,Щжучи: полiтична icTopb, територiально-адмiнiстративний устрiй, eKoHo_MiKa, MicTa. (жrr->cV ст.) lВiдп. ред. в. А. Смолiй.нАН Украiни. Iнституг icTopii Украrни. - К.: Iнституг icTopiT УкраТЙ, 2014.- з87 с.

Iнформацiйнi ресурсиl. Сайт Iнституг icTopii YKpaiHrHAH Украiни2. ОфiчiйниЙ веб-портал.Щержавноi apxiBHoi служби Украiниз. Сайт НацiонiUIьна бiблiотека Украiни iM. I.B. b"p*ruo.o*o.o4. Сайт Украiнський iнститут нацiональноi пам'ятi
5. Елекгроннийрепозитарiй Херсонського державкогоунiверситсгу. Режим доотупу:https://www.kspu.edu/About/DepartmentAndSeгviceYl-ibrurylR.roui ceJOlllDigital_re

sources 20 1 7/eKhSUIR_20 1 7.aspx

ВСЕСВIТIIЯ IСТОРIЯ
ВиникrrенЕя людпни (аптропогеlrез)

Загальнi питанrш антропосоцiогенезу. Походження людини- антропогенез. Критерiiлюдини, Мiсце людинИ в зоологiчНiй систематицi та антрополОгiчна ланка людини. Рушiйнiсили процесу антропогенезу. paHHi етапи акгропогенезу. Найдавнiшi витоки людини.Австралопiтеки - безпосереднi попередники людей. Час та мiсце олюдненнrI. Габiлiси.
ОлдувайсЬка археолОгiчна культура. НайдавнiШi люди. Фiзичний 

"rn 
uр**rропа. Фiзичнийтип палеоантропа, Роль неанлертальцiв у формуваннi людини сучасного фiйчного тигtу.час i мiсце формування неоантропа. Завершення процосу антропогенезу. тавиникнення людини сrrасного типу. Фiзичний тип неоантропiв. Поширення первiсноiойкумени та заселення людиною Америки та Австрапii. Расогенез. Фiзичний типпредставникiв монголо'iдноi, европеоiдно1, екваторiальноi рас.

Випикrrеrrня людського суспЬства.
. ocHoBHi форми соцiальноi органiзацii в первiсностi

Iсторична перiодизацiя icTopii первiсного суспiльства. Виникнення людськогосуспiльства - соцiогенеЗ. Праобщина. Роль *one*."""o.o полювання у виникненнi
праобщини, Виникненrш мисленrш та мови. Витоки iдеологiчних уявлень. Проблема
неандерт:tльських поховань. Витоки образотворчого мистецтва. Станоuле"rr, колекгивiзму.
CTaTeBi вiдносини в праобщинi.

Виникнення первiсноi общини. СтановленЕя екзогамii та роду. Спiввiдношення
понять "рiд" та "община". Рiд як перца форма соцiальноi органiзацii людства. Еволюцiя
соцiально-економiчних вiдносин у первiснiй общинi. IIIлюб Ti сiм'я. Потестарна органiзацiя
влади та управлiння. Мононорми.

подальший розвиток потестарноi органiзацii. Еволюцiя виробництва та обмiну,
виникнення приватноi власностi, соцiального i майнового розшаруваннrц кJIасоугворення.
Зародження та paнHi форми експJryатацii. Передумови становленнrI держави i права -полiтогенез. МехалiЗми та шJUгхИ становленнJI держави: вiйськовий, аристократичний,
плугократичний.

. .ЗагаЛьна хараКгеристика фор' соцiальноi органiзацii на основних етапах первiсноi
icTopii: праобщина (первiон" пюдо"*е стадо, епоха становлення первiсного суспiльства,етап антропосоцiогенезу); первiсна община (родовий лад, епоха розквiту первiсного
суспiльства), яка подiляеться на ранньопервiснУ та пiзньопервiсну'общину; сусiдсько-



територi,шIьна або первiсна сусiдська, або протосеJUIнська община (епоха розкJIадупервiсногО суспiльстВа, епоха полiтогенезу, епоха кJIасоугворення).
Стародавнiй €гипет: ос.обливостi соцiалi"о-е*о"омiчного

Утворення чентралiзованоi #Ж;Ж;il"':ЧН;'^.спотична влада. Релiгiйнаiдеологiя, Роль жрецтва в €гигrгi. Система оu"r,"о"."петського землеробства та штучногозрошуванrи. Проблеми соцiалЬноi струкгури. Створення cBiToBoi держави. L{ентралiзм iсепаратизм у староегипегськiй icTopii.
щивiлiзачii Месопотамfil хронологiчнi Melki, соцiально-економiчнi та етно-

полlтичнl характеристики
Мiста-деР*т_l.ЩворiччЯ першоi половинИ IП тис. до н.е. Аккадське царство, царствоШумеру й Аккаду (III династiя Vpi) В другiй половинi III тис. до н.е., особливостi розвитку.СтаровавИлонське царство. ХаммурЙ завойовник i законодавець. Дссирiйсько_мiтаннiйськi взаемовiдносини в серединi II тис. до н,е. Середньоассирiйське царство.новоассирiйський перiод. Нововавилонська (халдейська) дер*ъва.

Афiнська та Спартанська держави як ocHoBHi типи полiтичноiта соцiально-
економiчноi органiзацii грецького полiсу

спарта як прикJIад аграрного noni.y. Соцiалiний подiл спартанського суспiльства тайого спеЦифiка, ,ЩержавнИй лад Спарти. Афiни як ремiсниrо-uфuр""а полiс. Соцiально-економiчнi та полiтичнi реформи Солона. Сr"ор"""Ъ гарантiй соцЬ""о-полiтичних правафiнських громадян. Реформи Ефiальта та ПерiЙа.
. Перiод республiки в icTopii Стародавнього Риму

римсько-iталiйсьхий сою3. Причини посилення Римськоi експйсii та агресивностi.
Карфаген - найсильнiша лержава Захiдного Середземнор'я. Причини зiткнення Риму iКарфагена, Перша та друга Пунiчнi вiйни. iоцiально-економiчнi результати ЩругоiПунiчноi вiйни,

Еллiнiстичнi держави на початку II ст. до н.е. ,Щруга Македонська вiйца та ii
результати, Сирiйька. вiйна. Розгром Македонii i ГречiТ-та перетворення iх у римськiпровiнцii, Трстя Пунiчна вiйна - роз.ром КарфагЁна. ЗавоюваннJI на Пiрiнейському
пiвостровi. Утворення провiнцii Азiя.

Формування рабовласницьких вiдносин кJIасичного типу. Процес концентрацii
земельноi власностi. Криза республiканського лалу. Боротьба оптиматiв i популярiв.
поширення прав римською громадянства на iталiйське населення. Вiйни з Понтiйським
царством, Тенденцiя до встановлення монархiчного режиму, Протирiччя мiж iталiйськимнаселенням i провiнцiями, мiж рабовласниками i- рабами. A.pecr"rri вiйни Римськоi
держави. Громадянськi вiйни I ст. до н.е. та ik наслiдки.

Перiод iмперi[ в icTopii Стародавнього Риму
ФормуваНня осноВ монархiчноi системи у форй принципату. Влада голови держави.положення сонату. Зародження бюрократичного unupiry Елементи республiканського

устрою в системi принципату. Розвиток системи принципаry. ,Щинастiя днтонiнiв II ст. -час розквiту античноi цивiлiзацii. Перхiд ло *рur".iчноi оборони у зовнiшнiй полiтицi.
змiцнення влади iмператора i бюрокраr"r"о.о апараry Поширення прав римськогогромадянства на все населення iмперii. IмперЬ при Северах. Полiти.r"u *р".uЪiслЪ CeBepiB

утворення Гальськоi iмперii та Пальмiр"о*о.о царства. Проблема вiднъсин з варварами.правлiння Аврелiана i спроба реставрацiт iмперiт. Соцiально-економiчна криза. Змiни
соцiальноi струкгури.

реформи ,щiоклегiана, встановленrи системи Домiнату. Тегрархiя, Костянгин.
закрiпачення cTaHiB, його релiгiйна полiтика. Зростання латифундистського
3емлеволодiння. Система колонату. Патроцинiй. Феодалiзацiята натурitJliзацiя економiчних
вiдносин. Варваризацiя iмперii. Полiтична криза в другiй половинi V.r. Падiння Захiдноi
Римськоi iмперii.

розумiння cyTHocTi феодалiзму в iсторичнiй науцi. Соцiальн(Fекономiчний i
полiтичний розвиток Середньовiчноi €вропи



Розумiння сугностi феодалiзму в iсторичнiй науцi хиI- першiй половинi ХХ ст.розумiння сугносгi феодалiзму в медiiвiстицi. Соцiально-економi"на ..грукгуразахiдноевРопейськогО середньовiu"о.о суспiльства. Iерархiчна струкгура дворянства.Васально-леннi зв'язки. Форми феодальrrоi залежносri Ъй"сr"u. ёЁр.опьовiчне MicTo.I]exoBa органiзацiя середньовiчноiо ремесла.
Еволюцiя держави Середньовiччя (BapBapcbKi королiвства, раннюфеодальнi iмперii,

феодальна РозДРобленiсть, ciaHoBi монархii,^абсолютнi MoHapxii;;;;;;;" нового часу).

_л__,л I|Ta РабОВЛаСНИЦТВа та падiння Захiдноi Римськоi iмперii G76p1. розкладпервIсного ладу У гсрмаrrських племен. Виникнення варварських королiвств - длано-Вандальське, Тулузьке (Вестготське), Бургундське, Франкське, Англо-саксонськi, державаОдоакра, Лангобарлське та iH.
Еволюцiя держав Середньовiччя вiд варварських королiвств до ранньофеодальнихiмперiй - iмперiя Карла Великого, iмперiя K;yr; Вел"*о.о, iмперiя OTTSHiB (..Священа

римська iмперiя нiмецькоi нацii), Вiзантiйська iмперiя (часiв МакедЬнськоi династii).Причини i cyTHicTb феодал"поi роздробл.по.ri. Французьке королiвство Капетiнгiв.органи станового представництва у середЕьовiчнiй €вропi (генеральнi Штати, парламент,кортесИ та iH.) Роль cTaHoBoi MoHapxii при перехолi 
"iл ф.ол*i"оi ро.оробленостi доабсолютних монархiй.

початки формування абсолютизму в Англii та Францii наприкiнцi Хv ст. Сугнiстьабсолютизму.
Виникнення i розвиток капiталiстичних вiдносин у KpaiHax Захiдноi €вропи.

Промисловий переворот
Iсторичний. змiст перiоду XVI- першu ,ronou"rra ХVII ст. Виникнення i розвитоккапiталiстичних вiдносин. Поняття первiiного нагромадження капiт:шу. Капiталiстична

мануфакгура. Розвиток. капiталiзму в сiльському b..rooup"r"i. Р".Й;"- капiталiзму вторгiвлi, Видiлення регiонiв генези капiталiзму в краiнах Эахiдног €вропи. особливостi
розвитку капiталiзму в рiзних KpaiHax. Причини uiдсrаван"я KpaiH Щентральноi та СхiдноiСвропи на шJUIху ДО iндусlрiального суспiльства. Формуванr, *ui-oHoi струкгури
капiталiстичного суспiльсгва.

_ 
Мануфакгурна стадiя розвrrгку капiталiзму хи- кiнця ХиII ст. Перехiд вiдмануфакгури до фабрики, промиспо"rй переворот в Англii в останнiй трсгинi ХИII ст.

Цивiлiзацii Америки до появи европейцiв. Великi географiчнi вiдкритгя
народи Новою С"rrу до появи европейцiв Щивiлiзацii Мезоа,iер"*", ольмекськапроблема; раннiй_(класичний егап) ,rорубi**" ер - IX ст. - TeoTi*yu*u" та майя; пiзнiй(посткласИчний) х _ хИ ст. - майя iu uцr"*". Щивiлiзацiя iHKiB. Д*"р.пu ло icTopiT

цивiлiзацiй Амери5и, Внесок народiв Америки в цивiлiзацiйний ро."rrЬ* людства.
географiчнi вiдкрrггя европейцiв ло кiнця Хv ст. Перелумови та причини Великих

географiчних вiдкриттiв. Вiдкриття морського шляху в Iндiю. Вiдкритгя захiдного шJUжу
в_ Iндiю Перша кругосвiтня подорож. Великi 

"Ьр..rпu"цi: 
Б.,Щiаш, Васко да Гама,Х, Ко"гryмб, Ф. Магеллан та iH. Початок колонiальних загарбань. Колонiальна полiтика

Iспанii, Португалii, Голландii, Францii, Англii. Результати, наслiдки та значення великих
географiчних вiдкриттiв.

Реформацiя та paHHi буржуазнi революцii в Kpaihax Захiдноi €вропи ХVI-ХVII ст.
Причини Реформацii. Сугнiсть та напряr*й Ввбормацii, особливостi Реформацii уКРаiНаХ ЗаХiДНОi €ВРОПи. Початок Реформацii в Нiмеччинi, виступ й. лrr.рu.*Виправдання вiрою". "Народна'' Геформiчiя Т. Мюнцера. днабаптизм. Значення

Реформацii для розгортання Селянськоi ъiйни в Нiмеччинi 1isz+-tSzs рр ) ПКнязiвська'
Реформацiя в Нiмеччинi. "Аугсбурзьке вiросповiдання''. Дугсбурзь*"И рЁЛ.;Иний мир 1555
р, Реформацiя у Швейцарii. Щвiнглiанство. Кальвiнiзм. iоп, кал""iньму в ryгенотськихВiЙНаХ У Францii (15б2-1б98 рр.) та Нiдерландськiй буржуазнiй революцii 1tsoo_togg рр.).Нантський едикт 1598 р. РеформацЬ в Англii, Швецii, Дu"ii. Анiлiканська церква.Поглиблення Реформацii в Англii пiд час Англiйськоi буржуазноi револючiiсередини ХVI ст.



полiтичний лад Нiдерландiв першоi половини ХvI ст. Розвиток капiта-rriстичнихвiдносин. Причини та початок революцii. Етапи та хiд революцii Iконоборче повстання 156бр, Терористичний режим ГеРцога Альби 
" 

Нiд.рпuЙu* Партизансu*u *ruрод.,а боротьбапротИ iспанськоГо абсолюТизму. Принц Вiльгельм Орансiкий. Повстання 1572 р. iзародження буржуазноi республiки на. пiвночi краiни. Арраська,u Vrp.*r.bKa yHii 1579 р.Утворення на пiвноd краiни Республiки З'еднаних провiнцiй. Звiпьнення вiд iспанськогоcyBepeHiTeTy l58l р. Поразка револючi.i на_пiвднi краiяи та ii причини. Перемога революцiiна пiвночi та перемир'я з Iспанiею 1б09 р, Значення та наслiдки революцii.Епоха Вцрод;кеrня. Мистецтво Високоrо Вiдродження в lталiТ
Поняття "Вiдродження". Iсторичнi передумоВ, форrуuu"* .уru"iстичноi iдеологii.проблема перiодизацii icTopii Вiдродження. paHHi Вiдродження i гуманiзм в Iталii.Iталiйське мистецтвО ВисокогО ВiдроджеНня (Мiкеланджело, Рафаель, Леонарло ла Вiнчi).Школа Тiцiана, Пiвнiчне Вiдродження. Ренесансна культура Англii, Францii, Нiмеччини,Iспанii. Значення культури Вiдродження.

криза абсолютиз"iТ"&Y"Ti "Ъ'Ж:#Уi:::rН::Х11,u,' нацiональнезiбрання, ПричинИ та початок революцii. Штурм Бастилiт 14 липня 1789 р. 
..,Щекларацiя 

правлюдини i громадянина" (26 серпня 1789р.). Констиryчiя |79ip., встановленняконституЦiйноi MoHapxii. Полiтичнi клуби. ма*с"rЬн Робеспьер та iншi лiдери революцii.початок революцiйних вiйн, падiння MoHapxii у Францii. Кънвен, та проголошенняреспублiки. Страта короля. Якобiнська дикгатура, Констиryцiя 1793р Термiдорiанськийпереворот, Полiтика ,Щирекгорii. ,,Щержавний переворот Наполеона Бонапарта
( 1 799р. ). Значення Великоi франчрькоi буржуазноi революцii.\вiйна пiвнiчноамериканських колонiй Англ[i за незалеr(нiсть та утворенпя

. США. Громадянська вiйна у США
СуспiльнО-полiтичниЙ розвитоК англiйських колонiй в Пiвнiчнiй Дмерицi.Б, Франклiн, Причини вiйни за незалежнiсть. Перший Континентальний конгрес.

ПроголоШення 4 _липня 1776р. незалежноТ держави Crorrlr.r.n; штати Дмерики. Мир зАнглiею 1783р., Констиryцiя США 1787р. Д*ордrп Вашингтон - перший президент CIIIA.Громадянська вiйна в США: причини, ocHoBHi подiь наслiдки. А.Лiнкольн.
Пйсумки економiчного та суспiльньполiтичного розвитlсу провiдних

iндустрiальних kpaih на межi xlx-xx ст.
(на прикпадi Англii)

Розвиток економiки. Поглибле**r" Сус.riльних протирiч. Формування державно-монополiстичного капiталiзму. Завершення iмперiалiсrr""о.о ^подiлу cBiry мiж
капiталiсТичнимИ краiнами. ЗавершенНя процесУ форму"ан"я евроцентристського cBiTy.

"Вiкгорiанська епоха". Економiчний розвr-о*, "rpuru 
Англiею,ор.оuо-.rромисловоI

монополii. Укрiплення позицiй буржуазних партiй. Лiберальнi реформи."JIлойдджорджизм". Зовнiшня полiтика ВЬликобританiт.
Мiлснаролнi вiдносини на початку ХХ ст. Визрiвання причин Першоi CBiToBoi

вiйни, ii початок, ocHoBHi подii," ,r"ЙИ*r.
колонiальна система i першi iмперiалiстичнi конфлiкги. Iспано-американська вiйна

1898 р. Англо-бурська вiйна 1898-1902 рр Pyc"*o-"nonci*a вiйна 1904-1905 ррФормування iмперiалiстичних блокiв в европi. Балканськi вiйни - канун свiтового
конфлiкгУ. Причини та початок Першоi cBiToBoi 

"iйп", 
ii харакгер. Спiввiдношення сил та

плани воюючих cTopiH. OcHoBHi BoeHHi кампанii. OcHoBHi змiни в cBiTi часiв Першоi
cBiToBoi вiйни (1914-19lS рр.) Кiнець вiйни та перемир'я 1l листопада l9l8 р. Причини
поразки Нiмеччини та ii союзникiв, Наслiдки вiйни.

Гуситський рух в Чехii ХV ст.
СоцiальнО-економiчний розвиток Чехii "i .rо"аr*у ХV ст. Криза чеського суспiльствата зародженн,l ryситського руху. Щiяльнiсть Празького унiвсрситчгу. ПЬредумови

гуситського руху. Суспiльно-полiтичнi та релiгiйнi погляди Яна Гуса. Гуситсiкi uiиrr.



ПрограмНi вимогИ таборитiВ та чашникiв. Значення "Празьких артикулiв,'. ВпливГУСИТСЬКОГО РУХУ На РОЗВIrТОК РефОРМаЦii У KpaiHax Захiдноi,u Ц""rр-ьноi €вропи.
Польща в ХtV - ХYI ст.

Полiтичний розвиток Польщi наприкiнцi xIV - у першiй половинi ХV ст. Формуваннястаново-пРедставницькоi MoHapxii. Зростання полiтичноi ваги *Ьrr. Соцiально-економiчниЙ розвитоК Польщi. ПерехiЛ дО фiль"аркОво-панщинноi системИ (другаполоВина XV - YI *) ПередУмоВи та oc"o""i етапи Реформафi в польщi. .,польськi
брати". Коrrгрреформачiя та Гi перемога.

Економiчн.,J*Нi#;}'i#i*F?!Жfrдi:"жжil.";fl :;-""."коtдержавиНаПРИКiНЦi XVII 
_91 [ОЧаТОК ПРаВЛiНня Петра i. li.р"оуrови петровських перетворень.Пiвнiчна вiйна (1700-1721 рр.). ГiолТавська бrrтва 1708 р. Пругський похiд 1711 р.Реформи в управлiннi державою та церквою. EKoHoMiKa. Суспiльство. СтановленнrIРосiйськоi iмперii.

Росiйс.ька iмперiя на рубежi xlx- ХХ съ Революцiя 1905-1907 рр.особливостi росiйськоi економiки (розвиток промисловостi, робiтниче i ceJul'cb*eпитання), Харакгернi ри9и формування i розвит*у сочiалоrоi'фу*ури росiйськогосуспiльства: дворянство, буржуазiя,_селянство, робiтничий клас, iнтелiгенцiя. ,ЩiяльнiстьРеВОЛЮЦiЙНИХ Та Лiб.еРаЛЬНИх партiй. ЗовнiшЙ полiтика pocif на pyo.*i кх-хх ст.Росiйсько-японська вiйна l904-19б5 рр. Причини, хiд i наслiдки рево'лЬчiТ l905-1907 рр.,,Щержавна Дуrа I, II i ШI скJIикань.
Слов'янськi народи пiсля першоi cBiToBoi вiйни- Утворення незаJIежних державСоцiа,тrьно-економiчне положення Болгарii пiсля i cBiToBoi вiйни. УрrдСтамболiйського, правлiння аграристiв |9l9-1g2З рр. Гежи, демократичного зговору l92з-193l рр. Переворот l9З4 р. та встановлення реакцiйноi or*urypr. Вiдродженнянезzlпежностi Польщi. ,Щержавний переворот 1926 р i встановл..rй режиму санацii.ЗовнiшнЯ полiтика Польщi в пiслявоенний перiОл. Утворення Чехословацькоi республiки.внугрiшня i зовнiшня полiтика адмiнiстрацii i. Масарика та Е. Бенеша. Чехословаччина всистемi мiжнародНих вiдносин. Утворення Королiвсгва сербiв, xopBaTiB i словенцiв.

,щержавний переворот 1929 р. i встановлення монархiчноi дикгатури в foгославii.
Становлення ToTaJIiTapHoi системи в сло*' 

".rських KpaiHax
(друга половина 1940-х - 195(bTi рр. ХХ ст.)

СОЦiаЛЬНО-еКОНОМiЧНi Та полiтичнi перетвореннrI в KpaiHax регiону. вiд народно_
демократичниХ режимiВ дО радянськОi моделi соцiалiзмУ. П.р.ду"оu" та наслiдки
унiфiкачii суспiльногО розвиткУ слов'янських народiв за "радянським зразком''.
Слов'янсЬкi краiнИ на початкУ "холодноi вiйни". ВстановленЕя радянського пануваннrI вkpaiHax Схiдноi европи та побулова соцiалiзму. Становлення i розвиток 

..реального
соцiалiзму" в Польщi. Лютневi подii l948 р. в Чехословаччинi та початок..соцiалiстичного
будiвництва". Монополiзацiя влади компiртiею й початок соцiалiстичних перетворень вБолгарii. ЮгославiЯ в умоваХ 

.'самовряДною 
соцiалiзму''.

ПОДii 1968Р. В ЧеХОСЛОВаЧЧинi як прояв iистемноi кризи соцiалiстичного
таборУ в €вропi. Еароднi антитотщIiтарнi революцii 1989-i990 рр. в KpaiHax

Центральноi та СхiдноI €вропи
особливоСтi суспiльно-полiтичного та a*о"о*йrrого розвитку KpaiH ..народноi

лемократii". Визвольнi змагання 50-х poKiB та ik придушення Москвою. Прояви системноl
{Рlзи_ сочiалiзму. "Празька весна" 1968 р. i радянiька iнтервенцiя в Чехословаччинi.
О.,Щубчек.

Криза тоталiтарних режимiв у Схiднiй Свропi. Наролнi антитотilлiтарнi револючii1989-1990 poKiB у KpaiHax Щентральноi та Схiдноi ёвропи. Революцiйнi подii в PyMyHii 1989
р. Об'елнання Нiмеччини 1990 р.

Фашнзм в IIiмеччинi. Ш Рейх



Нiмеччина пiсля Першоi CBiToBoi вiйни. Веймарська Республiка. Генеза нiмецького
фашизму, Iдейнi та органiзацiйнi витоки нацiонал-соцiалiзму. НС.ЩДII: шJUгх до влади( 1 9 l 9- 1 933). Етапи розвитку 

..Нацистського 
руху''.

Створення уряду "Нацiональноi концЬнтрацii'' Д. Гiтлера (l9зЗ р.). та крахВеймарськоi республiки. Причини приходу до влади нацистiв. Етапи встановленнrI
ТОТаЛiТаРНОi ДИКГаТУРИ. ПОЛiТИЧниИ лад III iейху. Щеркавне регулювання економiки тасоцiальних вiдносин в III Рейху. Соцiальн а база nuu".ry. Расова полiтика.

Зовнiшньополiтичнi плани та розв'язання,Щругоi cBiToBoi вiйни. Крах III Рейху ,основпi iдейно-пОлiтич.нi течiiв *рчй, Захiдноi€вропи i сшД у ХХ ст.Тенденцii суспiльно-економiчНого та полiтичнОго розвитку KpaiH Захiдноi европита США в ХХ ст, OcHoBHi iдейно-Полiтичнi течii: консерватизм, лiбералiзм, радикалiзм(правий та лiвий). Поняття "тоталiтар_изм'", причини встановлення тоталiтарних режимiв.ВарiантИ визначення TepMiHy "фашизм". OcHoBHi iдейно-полiтичнi витоки
фашизму.

ЕволюцiЯ Teopii та пракгиКи cBiToBoi соцiал-демократii протягом )о( ст. Соцiнтерн.Еволюцiя комунiстичноi iдеi протягом хХ ст. Ленiнiзм. Ъr"ор."", та дiяльнiстьKoMiHTepHy. ,Щiяльнiсть KoMyHicT"""* партiй в KpaiHax Захiдноi €вро.rи та СШд
Версальсько-Вашингтонська система

Пiдсумки та наслiдки Першоi cBiToBoi вiйни. Паризька мирна конференцЬ.
Створення Лги Нацiй. Мандатна система. Мирнi договори з Нiмеччиною та iJ союзниками.вашингтонська мирна конференцiя та rr рiшення. Версальсько-вашингтонська система
миру та fi протирiччя. Першi спроби перегJIядУ Версальсько-Вашинггонськоi системи.

CBiToBa економiчпа криза 1929_1933 рр. та шляхи ii подолання (на прикладi
сшА)

,Щержавне реryлюваНня еконоМiки та соцiальнЙ вiдносин як механiзм подолання iпопередженнrI кризових явищ.
Розвиток CIIIA пiсля Першоi CBiToBoi вiйни. Економiчне пiднесення СШД в перiод

стабiлiзацiI (1924-|933 рр ) Закономiрностi cBiToBoi економiчноi кризи. "Велика депресiя''1929-193з poKiB та першi заходи боротьби з нею президента ГуверЪ. Партiйно-полiтичний
механiзм сшА та його особливостi. "Новий кур;" Ф. д. Гузвельrа як теорiя i пракгикакласичноi буржуазно-реформiстськоi моделi 

-лaр*u""о.о 
реryлювання економiки тасоцiальних вiдносин.

OcHoBHi напрямки "Нового курсу'' Ф. Д Рузвельта.
особливостi проявiв cBiToBoi економiчноi *р""" в iнших iндустрiа.гlьно розвиненихKpaiHax cBiTy та шJuIхи виходу з кризи,

Друга cBiToBa вiйна: причини, ocHoBHi подii, пiдс5rмки, наслiдки
Встановлення тотЕUIiтарних режимiв в Свропi i визрiванrr" .ri"""r, Щругоi cBiToBoiвiйни' ПричинИ крахУ ВерсальсЬко-ВашиНггонськоi системИ в серединi lЬзо-х poKiB.

Причини .Щругоi CBiToBoi вiйни. Характер Щругоi cBiToBoi вiйни, iсторiографiя питання.
Перiодизацiя Щругоi cBiToBoi вiйни. OcHoBHi театри бойових лiй. ЪирiшЬu"i б"ru" ЩругоicBiToBoi вiйни. Нiмецький окупачiйний режим. Рух Опору. Утворення антигiтлерiвськоi
коалiцii, Мiжнароднi вiдносини пiд 

"ас 
uйr". Тегеранська конференцiя l94З р.,Кримськата Потсдамська конференцii 1945 р. Розгром мiлЬаристськоi Японii в Дзii.'Пiд.уr*" ..u

наслiдки вiйни.
ЕкономiЧний розвИток провiдниХ iндустрiаЛьних краih у другiй половинi

ХХ ст. (на пришrадi США та Японfi)
Науково-технiчна революцЬ.
Посилення мiжнародних позицiй СшА пiсля .Щругоi cBiToBoi вiйни. Внугрiшня

полiтика ,щ. Ейзенхауера. Лiберальнi реформи Дж Кеннелi та Л. Щжонсона. Економiчнi
концепцii неолiбералiзму та неоконсерватизму. .Щепресiя 1g74-|g75 poKiB та шJUIхи виходу
З криЗи, CIIIA У 80-90-Ti роки. Президентство Р. Рейгана та його соцiально_економiчна
стратегiя. Економiчне пiднесення l980-x та спад на поч. 1990-х poKiB. Полiтичний курс
Б. Клiнтона.



Японii Сан-Франциська система. Факгори виникненнrI, "поgtiндустрiальне суспiльство " та "iнформачirrra

Особливостi суспiльно-r,опir""п|:iТТЗl]f;""о.о 
розвитку KpaiH захiдноiСВРОПИ В 1940-90 РР. ХХ qГ. ЗаКОНОмiрнiсть ."роi"r".рацii. Етапи евроiнтеграцii. ..f[лан

Маршалла". Брюссельський договiр t9+B р. РимЪький логовiр 1957 р...Спiльний ринок''.Маастрiхтський договiр |992 р., його ocHoBHi положення. Ратифiкацiя Маастрiхтськогодоговору краiнами "европи дванадцяти". OcHoBHi струкгури'€врЬпейсur.оЬ Союзу.Проблема розширенюI евросоюзу. еС на сучасному сгапi. ;.Сф.ru п'ятнадцяти''.
Iншi евроПейськi сгрукгурИ (оБсе, Рада еврОпи, ..Захiдний 

союз'' та iH,).

список рЕкомЕндовлноi лrтврлтури
1. Войнович Л.В., Козак н.Б., о"","?"].ХiЪi{l:iЖfi.I. Medium аеиlm; середнiвiки, Пiдручник дJUI iсторичних спецiа-пьностей йiu / За ред. Л.В.Войтовича /Львiв:<Трiада ГIлюс>>, 2Ol0. - 5О2 с.
2, ГоловЧенко B.I. Нова icTopb Азii та Африки: колонiа.тlьний Схiд (кiнець кх _ другатретина ХХ ст.) : навч. посiб. /В. I.Головченко, В.А.Рубель. - К. :ЛиЁiдь, 20 l 0. -52Ос.з. Зашкiльняк Л.о, Мgгодологiя icTopiT. - Львiв, 1999.4. Iсгорiя захiдних i пiвденни* cno"'"n (з давнiх часiв до ХХ ст..): курс лекцiй. навч.

посiб. для студ. iсг. спец. вищ. на_в:: закл. /В,I.Яровий, П.М.Рудяков, В.П. Шумило. -Вид.3-те, стереотип. -К.:Либiдь, 2009. - 632 с.
5, Iсторiя захiдних i пiвденних слов'ян (з давнiх часiв до )О( ст.) / За ред. В, I. Ярового.

Навч. посiб. - К.: Либiдь, 200l . - бЗ2 с.
б, IcTopb I_!еrrтрально-Схiдноi европи. Посiбник дJUI студеrrтiв iсторичних i ryманiтарних

факультегiв унiверситgгiв / За редакцiею Леонiда jашкiл"**u. - Л.: ЛFIУ iM. IBaHa
Франка, 200l. - бб0 с.

7. Крижанiвськийо.П. Iсторiя Стародавнього Сходу. Курс лекцiй. - к., 2000.8, Н,LНiколОва 
|f,O Чмихов. Культорологiя: кульryрогенез:навч.посiб.-К.:Видавничий

дiм <Скiф>,2012. - 440с.
9, НовiтНя icTopb KpaiH европи та Америки. (1945-2013) : навч. посiб. / о.П.Iваницька. -.К. , Вид. дiм "Слово-,20|4.
10. Поп Ю.I. Нова iсторiя KpaiH fuii i Африки (хи - поч. )О( ст.): пiдручник. - к., 2012.1| Сегела С Антропологiя: Навчальний-посiбник. - к., 200l.
12. Станко В.Н. IcTopb первiсного суспiльства: Пiдручник. - к., 1999.
l3. ЯровиЙ B.I. Iсторiя захiдних слов'ян та пiвденнй слов'ян у хХ ст.: курс лекцiй. - К.,

l99б.

,Щопомilсна лiтература
14, BiTeHKo М, Iсторiя Pocii. Вiд найдавнiших uu.i" до наших днiв : н:lвч.lJIьний посiбник

дJIя студентiв вищих навч:UIЬних закладiв. - Iвано-Франкiвськ : Прикарпатський
_ нацiональний унiверситет iMeHi Васи.пя Стефаника, 20l3. - 346 с.

15. Зашкiльняк Л.О., Крикун М.Г. Iсторiя Полiщi: Вiд найдавнiших часiв до наших днiв.
Львiв: Львiвський нацiональний унiверситет iMeHi IBaHa Франка, 2002 - 152 с.

lб. Колесник I.I. YKpaiHcbKa iсторiографiя. _ к., 2000.
17. Марченко К.К. Хора ольвии // StTatum plus. 2013. Nэ 3
l8. Норман Щейвiс. европа. Iсторiя. _ к., zбtз. - 1456 с.
19, Трофанчук Г.I. Iсгорiя держави i права зарубiжних KpaiH: Навч. посiбник. - К.. Юрiнком

IHTep, 200б. - 400с.
20. YKpaiHa i БолгаРiя в icTopii европи: збiрниК науковиХ праць / Упоряд.: I. MaHacieBa, I.

Матяш; Ред. кол.: В. Смолiй (спiвголова), д. Вачков (спiвголовi), о Бачинська, Г.
БоряЦ С, ВiдняНськиЙ (засг. голови), В, ВласеН*о, Id. Грrщ.r*о, А. Кирилова, I.
MaHacieBa, I. Матяш (засг. голови), Б. FIяryлов, А. Тертичнq О. Тодорова, М. Станчев,

Пiслявоенний розвиток
"Японською дива". Поняття
суспiльство " .



А, Стрезова, Iнgгитуг.iсторii Украiни нАЧ Украiни; Iнституг iсторичних дослiдженьБАН; Комiсiя iсторикiв Украiни i Болгарii; Нау*о"е товариство icTopii дипломатii тамiжнародних вiдносин. - к.: Iнституг icropii У*раЬ", iotg.- 560 с.Чорнiй В. Iсторй Болгарii. - Львiв, 2007. _ 404;.
rHTepHeT- ресурси

|нституг iсгорii НАНУ www. history.org.ua
Елекгронна бiблiотека (YKpaiHa) www. tib, com. uа
Давнi слов'яни, розселення, мапи http ://ukгmар. sur/uk-uh 7 / 29 5,html
<Проблеми слов'янознавства), елекгронна версiя http://institutes.lnu,edu.ua./slavonic-
studie фrоЬlеmу- slovyanoznavstva/arhiv-otsyfrovanyh-vypuskiv/n 

1 - l 2/
Гуманiтарнi й соцiальнi науки Iнтернчг фs://пейо.к, ь-
net.orglnode/5 1 3/pages/l 30 l/about

6, кПроблеми слов'янознавства>, елекгронна версiя http://institutes.lnu.edu.ualslavonic-
_ _studieфroblemy-slovyanoznavstva/arhiv-otsyfrovanyh-vypuski у/п1-12/7. Мiжнародний KoMiTeT iсторичних наук (Йчw.сishъф^
8. Журнал <Схiдний cBiт>>. - Режим доступу: https://oriJntal-world.org.ualuk
9, Журнал <<Китаезнавчi дослiдження)). -Рiжим доступу; https://chinЪse-studies.com.ualuk
10, Журнал кСходоЗнавство). - РежиМ доступу: https:isЙhodoznavstvo.orgлa/uk
11. БiблiоТека IнстиТугу СходОзнавства iM. .t. kримськоГо. - РежиМ лофпу.

https ://oгiental-studies. огg. чаlчk/бiблiотека/
12. Крижанiвський.о П. Iсюрiя Стародавнього Сходу. Пiдручник. - К.,2000 - Режим
_ 4оступу : https : //textbook. com. ua/i stoгiya/ l 47 3 4 47 sз 7

13, Опарiн О, О. Медицина Стародавнього €гипry [Електронний ресурс] / о. о. Опарiн //
Схiдноевропейський журнал внугрiшньоi та сirЪйноi медици ни,2Оl7,- ль2, - с. 42,5З
- Режим доступу : http : //www. iпtегпаl med-j оuгпаl. in. ua/wp-
content/upl о adsl 20 l 7 / 1 0ДКур нал _2 2О l 7 _42_5 3 . pd f

14. Геродот Iсторiя в дев'яти книгах.-К. : НауЙва думка, l99з, - 576 с.- с. 78-1зз -Режим доступу: http:/iwww.ae-lib.org.ualteкs/herodotus_historiae 2 ua.htm

МЕТОДИКА ВИКЛАШННЯ ICTOPII

Вступ до lcypcy <<lVrетодпка виlсllадання iсгорЬ
Визначення предмету методики викJIадання навчitJIьних дисциплiн. Зв'язок курсу зiншимИ дисциплiнами. МегодИ науковогО дослiдження шкiльного навчаннrI icTopii.

особливостi педагогiчного спостереженнrI та педагогiчного експеримеFIту,
Образ сучасного педаrога

учитель як особиqгiсть i професiонал. Зовнiшнiй вигляд як компонент позитивного
iмiджу. Педагогiчне спiлкування. Учитель як ((акгор) та (менеджер). Права та обов'язки
вчителя. L[Iляхи пiдвищення професiйноi квалiфiкацii вчителя iсторii.
Характеристика змiсту шкiльноi програми з icTopiiTa ii мiсце щодо загальноi мети

базовоi загальноi освiти
змiст та струкгура базових програм шкiльного курсу icTopii Харакгеристика

навч,tJIьноi лiтератУри з iсгорii. Компетентнiсний потенцi- 
-.rр.дr*u 

(зi ключовими
КОМПеТеЕГНОСТЯМИ). IНТеГРОВаНi Змiстовi лiнiТ. Мiжпредмегнi .а .rр"дr*нi змiстовi лiнii,
Предмегнi компетентностi. ABTopcbKi програми, r*од"*а ix укладiння.

Мета i змiст шкiльноi iсторичноi освiти
_ Реформування середньоi освiти в YKpaiHi. Нова yKpaiHcbKa школа. Teopii
формуваннЯ змiстУ освiти, Взаемозв'язоК na".r-o"o.o предмету та базовоi ,uy*".
навчальнi програми.з icTopii. Пiдручники з icTopii. Струlсгурu йiпurrою пiдру"пrпu.
спiввiдношення факгiв i Teopii у шкiльних курсах iiTopii.

Пiзнавальнi можпивостi учнiв як факгор навчання у школi

2l.

l.
,
J.
4.

5.



погляди на особистiсть у фiлософii та психологii. ocHoBHi компоненти пiзнава.ltьнихможJIивостей учнiв, ,Щiагностика пiзнавальн[D( можJIивоgгей ylHiB у навчаннi icTopiI.Cl"racHa ПСИХОЛОГiЯ i ПеДаГОГiка про iндивiдуа.п",ri особr"востi спри йнят-rя iнформацiiрiзними учrими, Класифiкацiя основних yMiHb (компетенцiй). Хронологiчнi вмiння.КаРТОГРафiЧНi ВМiННЯ, ОбРазнi умiння. Ло.iчпi 
t 
yrirrH". оцi"ri'yriro мегодика

формування yMiHb.

Традицiйнiй урок навчання icTopii в школi
Загальна характеристика традицiЯноi системи навчання. Типологiя ypoKiB з icTopii.Струкгури основних типiв ypoKiB. Форми ypoKiB з icTopii. Способи розподiлу павчalJIьногочасу згiдно основних етапiв ypoKiB. Пiдготовка вчитеJUI до уроку icTopii, Гfuан-конспекг

уроку. Переваги та недолiки традицiйного системи навчання.
Iнновацiйrri технологii навчання icTopii в школi

. Нова украiнська школа. Загальна характеристика iнновацiйних систем навчаннrI.HoBi ocBiTHi технологii та моделi навчання i i"roiii, технологiзацiя навчання; проблемно-
дiа,гlогове навчанrш; iнтеракгивне, кооперативне навчання, творчо-iмпровiзацiйний елементУ навчаннi, метоД проекгiВ та моделювання, yrHiBcbKi ЪО.Пiд*еrrrо, й органiзацiясамостiйноi навчальноi дiяльностi. Проблеми iнновацiйного навчання.

Мgгоди усного_викл*r, ""YoHj;.,HЗH: ;:Н.r"стика, розповiдь, лекцй,
:|j_.".""", судження, бесiда. Мgгоди роботи з друкованими текстами: iсторич*ri джерела,пlДручники, книги, робочi зошити у навчаннi icTopii. Методи наочного навчання icTopiT:
функцii i значення наочного навчаннrI icTopii. Види наочностi: предметна, образотворч4
умовно-графiчна, iсторична карга, схеми, тiблицi, лiаграми. коrrriйернi засоби навчаннrIта ixHe мiсце в сиgгемi навчанIш icTopii: мультимедiйна презентацiя уро*у, ocHoBHi типиелектронних видань; електронний пiдручник; комп'ютернi iгри 

"ч""Ьо"ого характеру;
IHTepHeT на уроках icTopii. Мсгодика навчання у грi. Понятгя дiловоi та дидактичноi гри.Навча,пьно-рольова ца (гра-драматизацiя). (IЙи-моделi>>, <правовi i.p"n, <iсторичний
аукцiон>. Кейс-мgгод.

Сугь i мета кооперативного навчанrrrl. Методичнi принципи i прийоми органiзацii
роботи мiкрогруп учнiв 

. 
<Прямi i перехреснi> групи. Форми i технологii <<кооперативного

навчанн,D), кКруглий стiл>, <рiшення проблею| клiнiйна побулово>. Проекгне навчанIrя.
Iндивiдуальна, групова, парна самостiйна дiяльнiсть учнiв у пръ.*пф'rеrодi навчання.

ПозакласНа та позашкiльна робота з icTopii: iiторичнi ,а суспiлiсrвознавчi гуртки iклуби; iсгоричнi олiмпiади; iсторичнi турнiри; Мала Академiя наук. Шкiльний кабiнет
icTopii, його мiсце в органiзацii позаклас"оi рЬбоr" з icTopii.

оцiнюваНня навчаJIьних досягнень на уроках icTopii
Функцii оцiнювання: навчiUIьна, розвивtUIьна, виховна" Ъоцiально-пракгична. HoBi

вимоги до принципiв i методiв оцiнюваннrl В умовах модернiзацii мgги i змiсту освiти.Критерii оцiнювання навч.tJIьних досягнень учнiв з icTopii УкраТни i BcecBiTHboi icTopii за12-бальною системою оцiнювання. Темаiичне оцiнювання. Система запитань при
оцiнюваннi. Тести, ixHi типи. Оцiнювання уrбових досягнень учнiв в iнновацiйних моделях
навчання : теоретичний i пракгичний коrrгекст.
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методичнi рекомендацii до розробки презентацii iндивiдуальних науково-
експеримептаJIьних дослiджень здобувачiв з тем

науковпх дослhжень у галузi

ПрезентаЦiя (вiД англ. presentation - предgгаВленнrl, показ) - че набiр картинок-слайдiв
на певну тему, який зберiгаеться у файлi спецiального формаry. Кожен слайд мiстить
до_вiльну текстову, графiчну, вiдеоiнформацiю, анiмацiЙ,'a"у*, дiа.раr" та графiки,табличнi й iншi .матерiали. Мультимедiиrru презентацiя створю*"a" за допомогоюпрограми powerpoint. основна мета презентацii ] це забез.ra"a"й стислого та наочного
подання осно вню( результатiв проектноi роботи.

прu cmBopeHHi презенmацii зdобувач повuнен dоmрuлlуваmася mлкuх вuмоz:о тривалiсть доповiдi 5-7 хв.;
. максимilльна кiлькiсть слайдiв не повинна перевищувати l0 шт.;. ДОПовiдь здобУвача доповнюе iнформацiю на слайдi, а не дублюе ti;, Дотримання вiдбору шрифтiв дJuI презентацii на кожному слайдi (рекомендовано

Times New Roman);
. текст мае скJIадатись з коротких слiв та простI,D( речень;о ефекги анiмацii не 3аважають сприйняттю, а u*ц""rуоrь увагу на найважливiших

моментах доповiдi;
о текст легко сприймасгься (мiнiмальний розмiр шрифту 22 - напiвжирний);



о

о

о

о

a

фон, колiр тексту та дiаграм пасують i вiдповiдають нейтральнiй гаммi кольорiв;пiдпис ло iлюстрацii розмiщуеться пiд нею;
,Щотримання прийнятих правил орфографii, пунктуацii, скорочень i правилоформленнrI тексту;
Не розбивати таблицю та розмiЩувати ii oKpeMi частини на рiзних слайдах (табличнаiнформацiя вставJIяgгь"" 

" ,ur"iiали презентацii як таблиця текстового процесораМSWоrd або табличного процесора MSExceI);
таблицi та дiаграми розмiщуються на свiтлому або бiлому фонi;даграми створюються з використаннrtм майстра дiаграм табличного процесора MsExcel;
необхiднО ВидлятИ найбiльш важливi частини дiаграми, графiка. М цьоговикористОвуетьсЯ найконтраgгнiшиЙ колiР або штриХуванIШ дJUI тою, щоб видiлитинайважливiший елемент, пiдкреслюючи тим самим основну iдею, виражену взаюловцу слайда;

План првенmацii
Привiтання, оюлошення теми iндивiдуального науково-експериментiLльного
дослiдження.
Аrсгуальнi сть та cytacHicTb проблеми в ивчен}ш.
ФормулюВанrи метИ, об'екга та предмета дослiдження.
теоретичний аналiз сучасного стану розробленостi теми.
Пg.о.ru"пенЕя програми емпiричного дЪслiдження (аналiз мgгодiв ДОслiдження, 1хобqрунтування, перелiк методiЪ та методик лослiдження).
заключне слово.

l.

)
J.
4.
5.

6.

критерiт оцiнювання здобувачiв атестацii сryпеня вищоi освiти
<<бакалавр>>(атестацiйний iспит)

(згiдно лО кПорядок оцiнюваннrl результатiв навчання здобувачiв вищоi
освiти Х{У (iз змiнами та доповненнями) (наказ вiд 08.09.2o'zt львяо-д;>>

https ://bit. lyl3 7чsбQI
Атестацiйний iспит перелбачае оцiнюван* poyruraTiB навчання злобувачiв вищоiосвiти щодо iх вiдповiдностi вимогам осuiт*rьо-професiйноi програми Середня ocBiTa(iсторiя) та проводиться у формi усного iспиту з 

^обЪв'яз*о"r* 
дr.циплiн професiйноi

пiдготовки в обсязi чинних силафсiв.
оцiнка вiдповiдае рiвню сформованостi загапьних i фахових компетентностей та

отриманих програмних результатiв навчання здобувача освiти та визначаеться шкалоюсктС та нацiональною системою оцiнювання (табл. t;.

Таблиця l
кала оцiнювання за €КТС

Сума балiв Лосаlgrаdе оцiнка Сктс Оцiнка за нацiональною
ш калоюД.{аtiопаl grade

90 _ 100 А ExcelIent Вiдмiнно
82-89 в

Good Щобре74-8| с
64-7з D

Satisfactory задовiльно60-63 Е
35-59 Fх

Fail

Незадовiльно з можJIивiстю
повторного скJIадання

1-34 F Незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченIfiм дисциплiни

ш оцl



Таблuця 2критерii оцiнювання презентацii iндивiдуальних науково-експеримептаJIьних
вачrв

максимальна
кiлькiсть балiв

I. ЗМIСТОВI ПАРАМЕТРИ прЕзЕнт.

10 балiв
ь методики дослiдження l0 балiв

Чiт логiчн послiдовнiсть викJIадення 10 балiв
П. ЯКIСЕI ПАРАМЕТРИ ПЦГОТОВКИ ТЛ
ОФОРМЛЕНЕЯ ПРЕЗЕНТ

Р езультати дослiдженЕя узагаJIь"юrсr."й зТ g.ою
формулюваннrI важJIивлтх i значущих висновкiв за темою
дослiдження

послiдовностi, презентацiя завершуеться, змушуючи
замислитись над iдеею i темою дослiдження
Оформлення презентачii (шрифтц
доцiльними та вiдповiдають норма

кольори, графiка тощо) €

г
ЗАХИСТ:

лаконiчнiсть i логiчнiсть
Глибина i BipHicTb вiдповiдей 

"а 
.r"rа"й чrrйi" дк

ЗЛГАЛЪНЛ СУМА БЛЛIВ (ПЦ

Гарант ОП Наталя КУЗоВоВА
(Пiлпис)
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