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Iriдготовка до атестац[i та атестацiя Здобувачiв вищоi освiти
|алузь знань: 01 ОсвiтаДIедагогiка
Спецiальнiсть: 014 Сепелня ..*ir- ...rдrriqпiто,,i d пl in? Iл-л-:-
Освiтня програма СеDедня ocBiTa (ic
PiBeHb вищоi освiти бакалавр
Форма навчання: денна, заочна

пояснювальна записка:
_ CYlacHi УМОВИ РОбОТИ ВЧИТеЛя icTopii вимагають вiд випускникiв спецiальностi о14
Середня ocBiTa спецiшiзацii 014.03 Iсторiя:

- глибокого знаннJI HoBiTHix Здобугкiв iсторичноi науки та педагогiки;
- нацiональноi самосвiдомостi майбутнiх спецiалiстiв, високих морilльно-етичних

переконань;

- навичок наукового аналiзу, спрямованих на забезпечення самоgгiйного осмисленнrI
закономiрностей icTop ичного роз витку;

- практичних навичок роботи з iсторичними джерелами з icTopii, навчilJIьною,
методичною i науковою лiтературою;

- yMiHb застосовуВати набугi знаннrI з icTopii УкраТни та всесвiтнiй icTopii у майбутнiri
професiйнiй дiяльностi;

- засвоення iсторичною досвiду, оволодiння новiтнiми науковими досягненнrIми Вгалузi педагогiчноi науки дJUI впровадженшI ix у процес загtчIьноосвiтньоi та суспiльно-
гуманiтарноi пiдготовки майбугнiх спецiалiстiв;

- вмiння визначати Mgry та завдання шкiльних kypciB iсгорii та правознавства,
- вмiння ана-гliзувати навчаJIьну програму та навчilJIьно-методичну лiтературу;
- вмiння скJIадати плани-конgпекти ypoKiB, визначати тип та форrу уроку;
- володiтИ методамИ та основНими прийомами навчаннrI iсЪорii ,u npu"oa"aBc1B4

перевiркИ знатЬ та yMiHb ylHiB в умовах HoBoi yKpaiHcbKoi школи (далi - FIИII);
- вмiння розроблrги 3авдання та тести дJUI перевiркlt a*runo та yMiHb ylHiB з

урахуванням видiв оцiнювання FIИII;
- вести педаюгiчне спостереження.

Атестацiя зпобувачiв вищоТ освiти (далi - атестачiя) скJIадаеться з модулiв з icTopii
Украiни, BcecBiTHboi icTopii, методики викJIадання icTopii та правознавства, педагогiки та
психологii знань та атестацiйного iспиту з наукових дослiджень у галузi та е перевiркою
теоретичНих знанЬ i пракгичНих навичОк з ycix дисциплiН, що вивч аJIися студентами
впродовж 3 pokiB 10 мiсяцiв навчання в унiверситетi, а також важJIивим завершilльним
етапом у пiдготовцi фахiвця лля роботи у закладах серелньоi освiти.

Рекомендована програма атестацii скJIадена на ocHoBi освiтньо-професiйноi
програмИ СереднЯ ocBiTa (iсторiя) програм навчальних дисциплiн, що .ud...r.uyoru
пiдготовку за спецiальвigгю 0l4 Середня ocBiTa, спецiалiзацii 014.б3 Iсторiя ,r"р-о.о
(бакалаврського) рiвня, та на пiдgгавi наказу вiд О7 .04.2022 ль 235-д<Про введення в дiю
рiшення вченоi ради Х{У вiд 05.04.2О22 прооновлення/внесенrш змiн до ocBiTHix програм
першого (бакалаврського) рiвня Вищоi освiти для всryпникiв 2018 року)), наказу
Херсонського державного унiверситету вiд 20.04.2о22 Nэ 247-ЩкПро перЪлiк екзаменiв
(молулiв) з атестацii Здобувачiв першою (бакалаврського) рiвня вйоТ оЪuirи денноi та
заочноi фор, навчання на2021-2022 н.р.>>

Програма атестацii також мigгить перелiк
оцiнювання

рекомендованоi лiтератури та критерii

Програмнi компетентностi



Загальнi
компgтешгностi
(зк) 2. Здатнiсть до безперервного та активного навчання,

самоосвiти, постiйн ого пiдвищення квалiфi кацii ;з, Здатнiсть ло абстракгного мисленнrI, u"-iay та синтезу;4. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою, вмiння правильно,
логiчно, ясно булуватtl свое усне й писемне мовлення;5. Здатнiсть до мiжособистiсного спiлкування; умiнняпрацювати в командi, мотивувати людеri та досягати спiльноiмети; розумiння та повага до рiзноманiтностi та
мультикультурностi;

6. Здатнigгь дiяти з урахуванням соцiальноi вiдповiдальноgгi та
громадянських зобов'язань, з повагою ставитIlся до права й
закону, дотримуватись академiчноi доброчесностi;,l. 
Здатнiсть визначати, формулювати та розв'язувати проблеми,
аналiзувати соцiально-значущi пРоцеси та приймати
обцрунтованi рiшення;8. Здатнiсть розумiти значення iнформацii в сучасному
суспiльствi, вiдповiд:UIьно ставитися до .r*.а*," iнформачiйноl
безпеки;

9. Умiння зн!tходити, обробляти та аналiзувати iнформацiю з
рiзноманiтних джерел; здатнiсть 

"r*оjrстовуватиiнформацiйно-комунiкативнi технологii;
l0. Володiння необхiдними навичками професiйного спiлкуваннrl

другою (iноземною) мовою
Фаховi
компgгентностi
спецiальнос,гi (ФК)

1. Знати основи Teopii iсторичноЪ розвитку .а *ЙББr,о.ii
icTopii;

2. МатИ уявлення про етапи становленнJI та розвитку icTopii як
HayKIl, знати if ocHoBHi напрямки та школи, зарубiжнi та
вiтчизнянi iсторiографiчнi концепцii, Ii представr"*i";

3. Знати закономiрностi розвIrтку iсторичних прошесiв та
конкретнИй фаrгичНий матерiал з icTopii KpaiH cBiTy;4. Мати rрунтовнi знання з icTopii Украiни, давати i'й аналiз в
загаJIьноеВропейськомУ KoHTeKcTi, розумiти суть
европейського антропогенезу i процесу формування
украiнського народу;

5. Знати основи археологii, eгнологii, архiвознавства,
музеезнавства та спецiальних iсторичних дисциплiн;6. Знати явища й процеси yKpaiHcbKoi та зарубiжноi культури;7. Знати основи методики викладання icTopii в загальноосвiтнiх
навчiл.л ьних закJIадах;

8. Знати методи наукових дослiджень;9. Знати c1^lacHi засоби комунiкацiй та iнформацii;
10. Орiентуватися в HoBiTHix досягненнrгх з iсгорii Украiни та

iнших краiн свф, cBiToBoi iсгорiографii та д*ерепо.*rавства;
11. Знати мсгодологiю та методику дослiджень icTopii рiзних

цивiлiзацiй, спiльнот;
12. Володiти базовою iноземною мовою;
13. Володiти основами науковоi комунiкацii iноземними мовами;
14. Орiентуватися в основних закономiрностях i тенденцiях



Володiти в достатнiй Mipi основами дидактик. педагогiчною
культурою, загilJIьними принципами органiзацii навчанЕя та
виховання,
володiти навиками бiблiографiчного аналiзу, способами i
прийомами роботи з рiзними базами данtlх, бiблiотечними та
музейними фо"дам";
Комплекryвати, обробляти та класифiкувати apxiBHi
документи, археологiчнi та етнографiчнi матерiали;
Корисryватися ЕоМ дJUI виrIвлення й обробки o*apanon*
даних;
володiти необхiдним лексичним MiHiMyMoM сучасних i давнiх
iноземниХ мов В межаХ потребИ свосiiпрофесiliноi лiяльностi;
В9сти краезнавчу робоry, виявJUlти, пропонуват}r та сприяти
збереженню iсторико-культурних пам.яток;
використовувати набугi психолого-педагогiчнi i методичнi
прийоми дJUI викладання iсторичних дисциплiн в закJIадах
серелньоi освiти

льтати навчання

особисгостi;
2, Знати основи фундаментilльних природничих наук, в обсязi, необхiдному для

освоенЕя загilльнопрофесiйних iсторичних дисциплiн ;3. Знати основи Teopii iсторичного розвитку та методологii icTopii;
4. Розумiти закономiрностi розвитку iсторичнкх процесiв та конкрегний

факгичниЙ MaTepiM з icTopii рiдногО краю, Украiни, краiн cBiTy;
5, ВолодiтИ основамИ археологii, сгнологil, архiвознавства, музеезнавства та

спецiальних iсторичних дисцlrплi н;
6. Знати явища й процеси ykpaiHcbkoi та зарубiжноi культури;
7. ЗнатИ основИ методики викJIадання icTopii в закJIадах серелньоi освiти;8. ЗнатИ основИ методикИ викладан}Ш правознаВства В закJIадах середньоi освiти;9. Знати методи наукових iсторичних дослiджень;
l0. Володiти сrIасними засобами комунiкацiй та iнформацii.
11, Використовувати набугi знаннrI лля вирiше"""-за"дань cBoei професiйноi

дiяльностi;
l2. ВиклаДати iсторiЮ (прелмети спецiалiзацii - за наявностi) в закJIадах серелньоi

освiти;
l3. Володiти навиками бiблiографiчного аналiзу, способами i прийомами роботи з

спецiалiзованими баз ами даних, бiблiотечн ими та музейними фо"дur",
14. Комплекгувати, обробляти та класифiкувати apxiBHi документи, археологiчнi та

егнографiчнi MaTepi а.llи ;

15. Використовувати ЕоМ дJIя виrIвлення й обробки джерельних даних.
1б. Володiти держаВною мовоЮ та необхiдним лекси"rrо, MiHiMyMoM суrасних i

давнiх iноземних мов в межах потреби cBoei професiйнот дiяльностi; 
-

17. Вести краезнавчу робоry, виявляти, пропоЕувати та спрIшти збереженню
iсторико-культурних пам'яток;

18, ВикорИстовуватИ набугi психологО-педагогiчнi i мсгодичнi прийоми дJUI
викладання i ичних дисциплiн в закJIадаХ середньоi ocBiTlt



Модуль 1.
IсторIя укрлiни

Первiсна доба на територiiУкраihи
поява людини на територii Украiни. Розвиток господарсько-побугових комплексiв

мисливцiв на MaMoHTiB, мислиВцiв на бiзонiв та коней, мисливцiв на пiвнiчного олеЕя та
мисливцiв прилюдовикових гiр.

ХарактерИстика змiН мисливства та розвиток нових галузей господарства умезолiтичнУ Добу. Загальнi та специфiчнi риси розвитку кременевоТ iндустрii
НеолiтичНа революЦiя, проникнення в YKpaiHy землеробсuоо-""оruрського населення.

Мiдно-бронзовий BiK. Трипiльська культура.
первiснi форми спiвжитгя. Розвиток первiсного мистецтва.

Пам'ятки кам'яного BiKy на TeplrTopii ,rа*о.о краю.

Античнi колонii Пiвнiчного Причорномор'я за писемними й археологiчними
джере.пами

колонiзацiя греками Пiвнiчного Причорномор'я, формування основних зон
колонiзацii. Полiсна система. Розвиток господарства, торговельних зв'язкiв, матерiшlьноi i
духовноi культури, iдеологiT грецького населеннrI Пiвнiчного Причорномор'я.

ТериторiЯ украiнськОго Причорномор'я пiд владою Р"му. IстЪрична доля античних
держав на територii Украiни.

Схiднi словояни у V * IX ст.
Харакгер господарства, побугу, ремесл4 тигry поселень та похов:чIьного обряду,

мистеrцва i BipyBaHb давнiх слов'ян за матерiа.гlами Киiвськоi, Празькоi, Колочинськоi i
Пенькiвськоi культур.

Антський племiнний союз. Схiднослов'янськi племена i державно-племiннi союзи
VI _ IX ст. ЕволЮцiя суспiЛьногО устроЮ схiдних слов'ян. Терлr.орiальна громада. Поява
приватноi власностi. Взаемовiдносини схiдних слов'ян iз суiiднiми народамrr. Система
оборонних споруд.

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

о с о бл и во gгi держав отв;Т"*l'ffi ý";ъНo,],Рар опi. с о ц i :л.л ьн о - еко но мiчн i та
суспiльно-полiтичнi факгори об'еднання схiдних слов'ян. Роль Киева в процесi консолiдацii
схiднослов'янських племен.

Формування pycbкoi держави. Назва <Русь>
походження лержавностi на pyci.

в джерелах та iсторiографii. Teopii

харакгернi особливостi суспiльного ладу Киiвськоi pyci., Привiлейованi та
непрrlвiлейованi суспiльнi верстви населення pyci наприкiнцi Ix - у "ершiй 

трегинi )оII ст,
ЕВОЛЮЦЬ СОЦiаЛЬНОi СтРУКгУри населення Pyci (кiнець IX - перша,p*"*ru xttt ст ). HayKoBi
дискусii про станову систему давньоруського суспiльства.

Полiтична розлробленigть Киiвськоi Pyci (др. третина XI - сер. ХШ ст.)
перелумови роздробленостi pyci та ii полiтичне оформл"ппr". бормування HoBoi

полiтичноi органiзаuii руських земель та струкгури влади, змiни статусу Киева та нових
полiтичних центрiв, династичнi зв'язки. Розвиток Ъкономiки,u nyroryp" пrrязiвств.

мiжусобнi вiliни та боротьба за владу в князiвствах. Вплив-сусiднiх держав на
полiтичний та економiчний розвиток князiвств. Процес gтнiчного pbru"rny в умовах
розлробленостi, проблема давньоруськоi народностi в iсторiографii.

ГалицькьВолинська дер?кава - спадко€миця Киiвськоi ýci
ПОЛiТИКО-ТеРrrТОРiальне оформлення Волинського i Галицького князiвств,

становлеНня правляЧих династiй. Харакгеристика особливостей економiчних та соцiальних
СТРУКГУР ЦИХ КНЯЗiВСТВ. ПРОЦеС завоюваннrI волинськими князями Романом i ,ЩаниломГаличини. Взаемовiдносини гаJIицько-вопинських князiв з Польщею, Угорщиною, Ордою,
ЛитвоЮ та ОрленОм. ПолiтиКа гаJIицькО-волинських кrrязiв щодо розбулови державницьких
iНСТИТРiВ Та бОРОТЬба За гегемонiю в Pyci. Причини занепаду Гшlицько-ВолинськоI



держави.
УкраiЪськi землi в сlшадi Литви i Польщi (сер. ХIV - сер. ХYI ст.)завоювання Галичини Польщею. Процес iнкорпорацii *r"uu** земель вполiтичниli простiр Польщi. Поглинення украiнських земель Литвою, Украiнський фактору литово-польському та литово-московському протистояннi. Полiтичний роr""rо*

украiнських земель у складi Великого князiвства Литовського та роль украiнськоi елiти вполiтичнiй боротьбi та громамнських конфлiкгах. Формування новоI соцiЬьноi.rру*ур"
на земJuгх Украiни та ii. правове оформлення. Релiгiйний та культурний розвrгок земельУкраiни в складi Литви i Польщi.

утворення Кримського ханства та його експансiя на Украiъськi землi
Виокремлення Кримського улусу зi складу Золотоi Орли. Формування династiiгiреiв, Полiтична органiзацiя Кримського ханства та його соцiальна та Ьнiчна структура.

Характер економiки населення Криr"ry. Походи на землi Украiни та ix наслiдки. IIIляхи та
механiзми нападiв, органiзацiя системи работоргiвлi та ii вплив на населення Кримського
ханства, Роль христиrIнських народiв у розвитIqу ханства (феодорити, генуезцi). ВЪоргнення
в Крим rypKiB, формування васальноi зi}лежностi вiд OcMan."*oi iмперii

YKpaihcbKi землi в скпадi Речi Посполитоi (сер. ХYI - се;. ХYII ст.)
. Передумови, процес укJIадання та умови Люблiнськоi yHii. РекЪлонiзацiя магнатамиi шляхтою Пiвденного Поднiпров'я. Формування нових тенденцiй в економiцi. Подальше
закрiпачеНнJI ceJUIHcTBa, РозвиТок MicT i МагдебуРзькогО права. Релiгiйна ситуаuiя в YKpaiHi,
розгортання проuесiв протистояння мiж католиками та православними, формува;", ;
y_KpaiHcbKoMy правослаВНОl,{У просторi прозахiдно opieHToBaHoi yHiaTcbKoi церкв}r.Формування HoBlTx осередкiв освiти i культури. Украiвсiкий факгор у .rроr""rояннi Речi
Посполитоi i MocKoBcbKoi держави.

Феномен украihського козацтва: генезис, xapakTepHi ознаки та особливостi
ПередумОви.та географiя формування козацгва. Ьоцiальнi джерела формуванняко3ацтва та його мiсце в соцiа-llьнiй струкгурi суспiльства. Офорrп.*rчr" Коша Вiйська

Запорозького, вiйськова та територiало"u 
- 
орiurriзацiя .апоро*цiu. OcHoBHi галузi

господарСтва та формування iнuгитугу власностi. Умови життя та побуг au.rоро*цiu.
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 глобальному протистояннrI христиJIнського та
мусульманською cBiTiB. Антипольськi повстаннrI козацтв4 боротьба за рЬзширення прав i
привiлеiв, захист православ'я та нацiонiulьн}lх традицiй украiнцiв.

Утворення Запорозькоi Сiчi, внутрiшнiй устрiй та органiзацiя
виникнення реестрового козацгва. Причини та наслiд*" *оaiцо*их повстань другоiполовинИ xvl ст, ГgгьмаН П. Конашевич-Сагайдачний, органiзачiйне й сус.riлi"о-

полiтичне оформлеНня козацтВа, державОтворчi тенденцii в дiялiностi козацтва. Запорозьке
козацтво в зарубiжних походах i битвах.

наступ магнатiв i шляхти на козацькi права i вiльностi. Козацькi повстання 20-зO-х
poKiB ХИI ст. Орлиначiя 1638 року. Органiзачiя Вiйська Запорозького.

украiъська нацiональЕа революцiя середини - лругоi половини хvII ст. Писемпi
д2керела та iсторiографiя проблеми

Передумови та особливостi Визвольноi вiйни.
перiодrrзацiя вiйни та ii висвiтлення в iсторiографii, Змiсг основних сгапiв вiйнлr.

Бойовi операцii, ix полiтичнi i соцiальнi наслiдки.
типи, характер, iнформацiйна насиченiсть, автентичнiсть та

писемних джерел, вrвначнi дослiдники icTopii Визвольноi вiйни
середини ХИI ст.
Змiни соцiальньекономiчно-i системи Украihи в результатi украiЪськоi нацiональноi

революцii середини - лругоi половини ХYII ст.
ЗМiНа СОЦiального скJIаду населення Украiни в перiод Визвольноi вiйни. Форми

землеволодiння, Змiни в становищi шляхти. ПеретвореннrI козацтва у привiлейований gган

iсторiя дослiдження
украiнського народу



суспiльства, мiсце козацькоi
православного духовенства.
мlщанства та купецтва.

старшини в соцiальнiй струкгурi населення. Посилення ролiСоцiальнi завоювання ceJUIHcTBa. Розширення прав i привiлеiв

Формування та розвиток украihськоiдерlкавностi в ХVII ст.
Лiквiдацiя старогО державного лалу-i зародження украiнськоi козацькоi держави, iiтериторiя i адуlнiсчативно-територiальний yc.piii. 

' 
Зборiвський (16а9 р ) та

Бiлоцеркiвський (1651 р.) логовори_Органи влади д.р*u"" Б. Хмельницького, ix струкгура
i функцii. ,щипломатична дiяльнiсгь. Збройнi сили.

полiтичнi та правовi проблеми переходу Украiни пiд протекторат MockoBcbkoi
держави Березневi.статгi (1654 р.). YKpaiHa у полiтичних планах Pocii, Польщi i Туреччини.
Вiленське перемир'я (165б р.), Гадяцький тракгат (1б58 р.), Переяславськi .rur.i(tОSЯ р.;СлободиЩенськиЙ тра}rгат (lбб0 р.) i розчленування Украiни.

Щоба Руihи в iсторiiУкраihи
Полiтика гgгьманiв Правобережжя i Лiвобережжя, Запорозькоi Сiчi. Мiждержавнi

договори другоi полов}lни ХVII ст. як прояв наступу .rа аurономiю Украiни: Батурiнськi
(1б63 р) та MocKoBcbKi (lбб5 р.) cTaTTi, Аrдру.i".окий перемир'я (1^667 р.), Гrryхiвськi
(1бб9 Р.) Та КОНОТОПСькi (|672 р.) cTaTTi, Бучачький (|672р.-) ,а Ёu*r".uрuЙський договiр(1б8l р.), Вiчний миР (lбsбр.), Коломацькi cTaTTi (1бS7р). Змiни в Ълмiнiстрчr"uпо-
полiтичномУ ycTpoi Гgгьманщини. Пiдкорення Киiвськоi митрополii Московським
патрiархатом.

Колонiальна полiтика Росiйськоi iмперii щодо Украihи у ХVШ ст.
YKPaiHa У ПiВнiчнiЙ вiЙнi (1700-1721 рр.) та росiйсько_ryрецькiй вiйнi l7l0- 1 7l l рр.YKpaiHa у росiйсько-турецькiй вiйнi |,l35-]r73g рр., Ьепrрадс"пrrЙ мир. YKpaiHa у вiИнi Pocii

проти Барськоi конфедерачii (17б8-|772р.), перший подiл Польщi. ВЪлив '.Грецького
проекrу" Катерини II на YKpaiHy. Росiйсько-турецькi вiйни 1768-1774рр.та 17S7-179l рр.Кючук-Кайнарджiйський та Ясський мир.

полiтичне становище Правобережноi i Лiвобережноi Украiни та Запорозькоi Сiчi на
початкУ хиII ст. обмеження aBToHoMii Украiни пiсля переходу I. Мазепи 

"u 
бiп Карла ХII,

зруйнування Чортомлицькоi Сiчi. Кам'янськата олешкiвiо*а Сiчi. Iнкорпорацiйна полiтика
царизму. Утворення Малоросiйськоi колегii.

Друга лiквiдацЙ гетьманства i полiтика Правлiннrl гетьманського уряду. Заснування
НовоI Сiчi: вiйськова структура i адмiнiстративно-територiальне упра"лirrrr".

Друга Малоросiliська колегЬ АдмiнiстРативнi змiни на Слобожанщинi. Утворення
на козацьК}тх вольноСтях колонiй iноземцiв. YKpaiHcbKi землi у мiждерЖавниХ угодirХ другоi
половини ХVIII ст., територiальнi й адмiнiстративнi змiни. Лiквiдацiя Запорозькоi 

-iiчi,

полково_сотенного та судового устрою Гегьманщини. Утворення Чорноморського
козацгва. Переселення козакiв на Кубань.

Правобережна YKpaiHa наприкiнчi ХVШ - ХVШ ст.
Винищення козацтва на Правобережжi. Посилення традицiй пропольськоi орiентацii

верхiвки украiнського суспiльства. HoBi тенденцii в промисловоgгi та сiлоському
господарСтвi. НароСтання експ"rrуатачii селянства. Загострення соцiального протесту та
посилення антипольських HacTpoiB. Зародження i розгортання гайдамацького руху.
YKpaiHcbKe питання у росiйсько-польських вiдноси"ах пер-Ьi та лругоi третини XVIii ст.
Поглинення Правобережноi Украiни Росiйською iмперiею та просування на ii терени
росiйськоi адмiнiстративно-правовоi та соцiальноi системи. Розгортання русифiк"rор.i*"*
тенденцiй, викорiнення захiдноевропейськоi традицii.

Культура УкраiЪи наприкiнцi XVII- ХYIП ст.
Розвиток нових елементiв культури господарювання в промисловостi, торгiвлi та

сiльському господарствi. Формування HoBoi побуговоi *yn"ryp"oi традицii на засадах
розвитку унiкальноi соцiальноi групи - козацтва. Акгивiзацiя освiтянс"*о.о та культурного
життя, розширенНя мережi колегiумiв та iнших навчальнлD( закладiв i друкарень. Зрушення
в науковiй сферi. Переворот в лiтературi з переходом вiд релiгiйноi траличii сюжету ло
cBiTcbKoi, змiнИ в музичнiй кульryрi та подальший розвиток украiнського театру.



Негативний вплив на традицiйну культуру полiтики спольщення та русифiкацii.
Соцiально-економiчний розвиток украihських земеJIь в XIX - на поч. ХХ ст.

ПроблемИ аграрногО розвиткУ украiнсiкИх земелЬ наприкiнцi хиII - у першiйполовинi xlx ст. II]ляхи розвитку помiщицького та сеJUIнського господарств удореформеrry добу. Стан сiльськогосподарського виробницгва в YKpaiяi. Creno"a V*paira
як особливий сiльськогосподарський регiон.

Аграрнi реформИ l840-1860-x poKiB та особливостi iх впровадження в YKpaiHi.
Столипiнська аграрна реформа.

особливостi процесу iндустрiа.пiзацii економiки Украiни. Iноземний i вiтчизняний
капiтал в економiцi Украiни, Модернiзацiя промислового виробництва. Транспортнi
системи i шляхи споJryчення в процесi еконьмiчноi молернiзацii Украiнй. Банки i
торгiвельнi бiржi в господарському життi Украiни. Урбанiзацiйнi прочеси. Мigго i Micbke
житгя. Формування ознак iндустрiального суспiльствi в YKpaiHi.

,щискусiя про мiсце ykpaiHcbkoi економiки в iмперськiй системi.
проблеми нацiонально-духовного вiдродження на украiъських землях

наприкiнчi у XD( ст.
Нацiональна полiтика росiйського та австрiйського (австро-угорського) урядiв.особливостi нацiонально-полiтичноi свiдомостi украiнського 

- 
пЪролч УкраЙське

нацiональне вiдродженнrl: понrIття, перiодизацi", o*6rr""ocTi. Народопюб"r"о як теорiя i
праlсгика украiнського нацiонального руху.

Полiтизацiя нацiонального руху в YKpaiHi наприкiнцi xD( - на початку ХХ ст.
Партiйно-полiтична струIсгура украiнського нацiона.гrьного руху Укрiiнський

молодiжний ру" 80-90-х poKiB XIX ст. особливостi iдеологii i прйичноi дiяльностi
украiнськиХ партiй: а) соцiалiстичноi i соцiал-демократичноi тёчiй, б) лiберально-
демократичноi течii;. в) нацiонал-радик.lльноi течii. YKpaiHcbKi та загаJIьнодiржавнi
полiтичнi партii': гранi взаемодii. ykpaiнcbke питанкя в iмперських парламентах.

ТериторiЯ УкраihИ у геополiТичниХ конфлiкГах l914-1920-го poKiB
YKpaiHa в ПершiЙ свiтовiЙ вiйнi: плани воюючрrх cTopiH щодо зеrел" Украiни.

BoeHHi дii натериторii Украiни. Нацiонально-визвольний рух " 
yro"u* вiйни. туп. .'Спiлка

визволенНя Укра'iни". Аrrгиукраiнська полiтика у ГалицьКо-БуковиНськомУ ryбернаторствi.ykpaiHcbki сiчовi стрiльцi. Антивоенний рух народних мас.
Боротьбаза украiЪську державнiсть у 1917-1918-му роках

Становище в YKpaiHi пiсля Лютневоi революцii 1917 р. Утворення I_{еrrгральноi
Радlr, Рад робiтничих, селянських та солдатських пепугатiв. Система 

"пuдr, 
в украiнських

губернiях Pocii пiсля утворення Тимчасового Уряду.
Липнева криза Тимчасового уряду та угворення yKpaiHcbKoi aBToHoMii.
ставлення рiзних полiтичних сил та партiй Украi'ни ло збройного повстання у

ПетрограДi в жовтнi |9l7 р. Боротьба протИ органiВ Тимчасового уряду в YKpaTHi, збройЙ
повстання. Утворення УНР. ВиникненнrI в YKpaiHi радянського уряду. Вiйна Радянськоi
Pocii проти УНР. IV Унiверсал. Констиryцiя унр. Криза Щентральноi Ради HaBecHi 1918 р.ykpaiHcbka ,щержава гетьмана П. Скоропадського: внугрiшня, зовнiшй,
нацiонально-культурна полiтика. Новий етап збройного протистояння полiтичних сил
Украiни. Утворення Щирекгорii. Вiдновлення УНР.

РеволюцiЙнi подii 1918 р. на захiдноукраiнських землях. Полiтичнi партii Схiдноi
Галичини. Утворення ЗУНР. Аrсг з"гryки 22 сiчня 1919 р

Боротьба за украiЪську державнiсть у |9l9-1920-My роках
ВстановленнrI владИ Рад В YKpaiHi на початкУ l919 р. .Щекларацiя рад""с"кого урядуУкраiни вiд 25 сiчня 1919р. IIIВсеукраIнський з'iЗд рад. Перша радянська констиryчiя

украiни. Полiтика ,,военного комунiзму". Падiння радянськоi владlr пiд натиском вiйськ
С. Петлюри та А. .Щенiкiна.

Борсrгьба урядiв УНЗ та зунР з ,Щобровольчою apMiero А. Щенiкiна.
Розгромом денiкiнських вiйськ у Надднiпрянськiй YKpaiHi, Tps1e вiдновлення

радянськоi влади.



,,Варшавський договiр" (21-24 квiтня 1920 р.) Польсько-пеглюрiвська боротьбапротИ радянськоi влади в YKpaiHi. РизькиЙ мирний логовiр (l8 березня rЯ)r р,;,OcHoBHi уроки yKpaiHcbKoi нацiональноТ револ.цiТ. Оцi"ка полiтичних процесiвl9l7-|920-го poKiB в YKpaiHi в iсторiографii.
YKpaiha в сшrадi СРСР (1922-1939 рр.)

СоцiальнО-економiчНе i полiтИчне станОвище УкраiнИ .,u .,o"ur*y 1920-х poKiB.
перехiд до новоi економiчноi полiтики, [i втiлення в ykpaiHi: аграрнu nonirr*u лержави,сугнiсть госпро3р:Iхунку, ШП у промисловостi, трестуван}ш промисловосri, пробпема
безробiття.

позицii лiдерiв державноi партii щодо майбутнього напрямку соцiально-економiчноi
полiтики, Сталiнський курс на "всеосяжну колекгивiзацiю" селянських засобiв
виробництва. Голодомор. Курс на iндустрiалiзацiю краТни. Криза непу. ..Ножицi 

цiн''.хлiбозаготiвельнi кризи. Згортання HoBoi економiчноi попirr*и. Курс на '.розгорнуге
булiвничтво соцiалiзму по всьому фро*rrу''. П'ятирiчки.

Захiдноукраihськi землi у 20-30-Ti рр. ХХ ст.
полiтична географiя Захiдноукраiнських земель. 

-украiнське 
питання намiжнародних форумах пiсля Першоi iBiToBoi вiйни. Змiна полiтикrr Польщi щодо

украiнського населення у 20-х рр. Полiтика пацифiкацii. Статус украiнського населення вскладi Чехословаччини та pyMyHii. Колонiзаторська полiiика метрополiй на
захiдноукраiнських земJuIх.

Економiчне життя: розвиюк промисловостi, сiльського господарства, торгiвлi,
кооперативний рух та кооперативне будiвництво в Захiднiй YKpaiHi. Полiтичпu йЦч
захiдноукраiнського суспiльства. Формування радикаJIьного нацiоналiстичного руху,
розгортанЕя полiтичного терору оун. Наростання помiркованого руху та пошук
компромiсу з правJIячими колами Польщi та Чехосло"а.rч""". Захiднi украЬчi " уrой
розгортання.Щругоi cBiToBoi вiйни.

Украihа в роки Щругоi cBiToBoi вiйни
УкраТнське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi та на початку ЩругоicBiToBoi вiйни. Включення захiлноУкраiнських земель до скJIадУ урсР та ix радянЬuцi".напад Нiмеччини та 'fi союзникiв на Срср, обороннi боi Пiвденно-захiдного i

ПiВДеННОГО фРОНТiВ У |94|-|942 рр. Адмiнiстрur"""rЙ устрiй окупованот украiни,
нiмецький окупацiйний режим. ,щiяльнiсть рuлrп.i*ого пiдпiлляi пuрrr.urrських загонiв.

Звiльнення Украiни вiд окупантiв у 1943-1944 рр.: ocHoBHi BiйcbKoBi операцii. Змiни
тактики вiйськово-полiтичноi боротьби нацiоналiстiв у ходi Щругоi cBiToBoi вiйни.
особливостi вiдбудови народного господарства YKpaiH" " уrо"а" "й"rr. Щемографiчнi,
економiчнi та полiтичнi наслiдки вiйни лля Украiни. Внесок украiнського народу в розгромнацистськоI Нiмеччини.

OcHoBHi тенденцii соцiально-економiчного розвитку УРСР у 1945-1990-му рр.Вiдбудова народного господарства урсР у повосннЙИ перiод. ГолЬд
l946-1947 рр. Насильницька колективiзацiя в захiдних областях Украiни.

РеформИ м. с. Хрущова, iх значенНя длЯ Украiни: заходи щодо удосконi}ленЕя
управлiння i модернiзацiТ промисловостi, спроби подоланFlrI кризи в сiльському
господарствi УРСР, r{асть населення Украiни в ocBoeHHi схiдних регiонiв срсР i цiлинних
земель. Реформи середини l9бO-х poKiB.

.щеформаuii в cTpykTypi економiки Украiни. Наростання екологiчноf небезпеки.
ЕкстенсиВниri розвИток сiльсЬкого госПодарства. ШкiдливiСть кампаНii щодо лiквiдацii
"неперспеIсгивних" сiл. УкраТна в единому народногосподарському комплексi срср.

Спроби м.с_ Горбачова реформувати суспiльство на шлJIхах прискорення,
перебулови, гласностi. Економiчна полiтика Щентрального уряду i ykpaiHa. Чорнобильська
катастрофа та Гi наслiдки.

Опозпцiйнпй рух в УРСР у середипi 1940-х - першiй половинi
1980-х poKiB

Причини виникненнrl дисидентського руху в YKpaiHi, характеристика головних



напрямкiВ: самостiЙницькиЙ (радикальНий), нацiОн.lльно-кУльryрницький (лiберальний),
соцiально-економiчНий, правоЗахисний рух, релiгiйна опозицiя. 

-OcHoBHi 
етапи'роau"r"у

дисидентського руху в YKpaiHi, його ocHoBHi представники. Форми вияIвленнJI протесту.
ЗаролженНя рухУ "шiстдесяТникiв", ix ролЬ у rruцiо"-ьно-культурному життi,

OcHoBHi напрямкИ розбуловИ cyBepeHHOi YKjaihcbKoi дЪржави
СПРОба СеРПНеВОГО (1991 Р.) перевороту 

' 
MocKBi та його 

"u"nio*" для yKpaiHrr.
Схвалення Верховною Радою урсР Ак.у .rро.олошеннrl незаJIежностi Украiни. ЗабЪрона
дiяльностi кпу. Загальноукраiнський рферендум l грудня 1991 р. i вибори ПрезидЪнтаУкраiни. .Щенонсацiя ,Щоговору 1922 р пр; yruop"*,rlя СРСР. У.ода про Спiвдружнiсть
незалежнИх держав. СтвореннЯ правовоi базrr розвИтку УкраiНи та iнститугi" дер*а""о"ri.
Прийнятгя Констиryчii Украiни.

затверлження Верховною Радою Украiни нормативних акгiв для реформуваннrIекономiки. Зни;кення темпiв промислового i сiльс"*Ь.оaподарського urробr"ц.uа. Криза
кредитно-фiнансовоi сиqгеми. Наростання iнфляцiйн"*,rроцaaiв i соцiальноi напруженосгi.

Труднощi надiона.гlьНо-культурНого вiдроДження, розвиткУ науки, освiти, лухоuносri.
Мiжнацiональнi вiдносини i ix правове реryлюванFIя в YKpaiHi. kp"r""*u автономiя.

Формування багатопартiйностi в YKpaiHi. Класифiкацiя полiтичних партiй i об'еднань,
ix платформи у виборах до BepxoBHoi Ради Украiни 1994 року. Кампанiя 20б+ р. по виборах
президента Украiни. Обранrrя Президентом В. Ющеп*q Йо.о соцiально-економiчна та
полiтична платформа, кроки по iГi реалiзацii. Вибори до BepxoBHoi ради Украiни в березнi
2006 р. та ix результати.

ПарламенТськi вибоРи 2012 р., ix результати та наслiдки.
Погiршепня соцiапьно-економiчноi ситуачii та загоgтрення полiтичноi боротьби

наприкiнцi 20|3 - на початку 2О|4 року: причини та наслiдки. Непослiдовнiсть та
прорахунки зовнiшньополiтичного курсу Украiни.

<Революцiя гiдностi>: рушiйнi сlrли ia ocrouni етапи. .Щостроковi президентськi
вибори (травень 201а р,). Програма дiяльностi П. Порошенка.

ЗагостреНня соцiалЬно-полiтиЧноi ситуацii на Пiвднi та Сходi Украiни. Збройнi
конфлiкти на ,Щонбасi. Окупацiя ABToHoMHoi республiки Крим Росiйською Федерйiею.
.ЩострокоВi парламентськi вибори (жовтень2О|4 р ) та ix результати. Необхiднiсть розробкита прийняття HoBoi редакцii Консгиryчii. Вибори в органи мiсцевого самоврядуванrul
(жовтень-листопад 20 1 5 року).

концепцiя зовнiшньоi полiтики Украiни. Визнання Украiни зарубiжними державами,
встановлевня дипломатичнкх вiдносин, входження у cBiToBe спiвтовариство. Набуггя
украiною без'ядерного статусу. ykpaiHa у складi Спiвдружностi незалежних держав.
зовнiшньополiтичнi акцil украiни. Участь Украiни у мiжнародних органiзацiях.
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всЕсвIтня Iсторlя
Виникнення людини (антропогенез)

Загальнi питаннrl антропосоцiогенезу. По*одже*rня людини - антропогенез. Критерii
людини, Мiсце людинИ в зоологiчнiй систематицi та антропологiчна rruп*u людини. Рушiйнiсили процесу антропогенезу. paHHi етапи антропогенезу. Найдавнiшi витоки людини.
двстралопiтеки - безпосереднi попередники людей. Час та мiсце олюднення. Габiлiси.
олдувайська археологiчна культура. Найдавнiшi люд". Фiзичний,r., uр"u"rропа. Фiзичний
тIlп палеоантропа. Роль неандертальцiв у формуваннi людини сучасного фiзичного тигry.час i мiсце формування "еоаrrро.rа. Завершення процесу антропогенезу. та

виникнення людини сrIасного тигry. Фiзlrчний тип неоантропiв. ПоширеннJI первiсноТойкумени та заселення людиною Америки та Австршlii. Расогенез. Фiзичний тип
представникiв монголоiдноi" европеоiдноi, екваторiальноi рас.

Виникнення людського суспiльства.

. ocHoBHi форми соцiальноi орrанiзацii в первiсностi
Iсгорична перiодизацЬ icTopii первiсного суспiльства. ВиникненнrI людського

суспiльства * соцiогенеЗ. Праобщина. Роль *one*."""o.o полювання у виникненнi
праобщини. Вlrникненнrl мислення та мови. Виюки iдеологiчних уявлень. Проблема
неандертitльських поховань. Витоки образотворчого мистецтва. Становленtlrl колекгивiзму.
CTaTeBi вiдносини в праобщинi.

Виникнення первiсноi общини. Становлення екзогамii та РоДУ. Спiввiдношення
понять "рiд" та "община". Рiд як перша форма соцiальноi органiзацii людства. ЕволюцЬ
соцiально-економiчних вiдносин у первiснiй общинi. IIIлюб Ti сiм'я. Потеrгарна органiзачiя
влади та управлiння. Мононорми.

ПодальшИй розвитОк потестаРноi органiзацii. Еволюцiя виробництва та обмiну,
виникненнrI приватноТ власностi, соцiального i майнового розшаруваннrI, кJIасоугвореннrI.
Зародження та paHнi форми експлуатацii. Передумови становлення деркавк i права -полiтогенез. МеханiЗми та шJUгхи становлення держави: вiйськовий, аристократичний,
плугократичний.

Загальна харакгеристика форr соцiальноi органiзацii на основних етапах первiсноi
iсгорii: праобщина (первiсне людське стадо, епоха становлення первiсного суспiльства,
етап антропосоцiогенезу); первiсна община (родо""й лад, епоха розквiту .repuic"oro
суспiльстВа), яка подiлясгься на ранньопервiсну та пiзньопервiсну'общину; сусiдсько-
територiальна або первiсна сусiдська, або протосеJIянська община (епй ро.*uду
первiсногО суспiльстВа, епоха полiтогенезу, епоха кJIасоугворення).

стародавнiй €гипет: особливостi соцiально-економiчного
та полiтичного розвитку

утворення чентршliзованот держави. Фараон i його деспотична влада. Релiгiйна
iдеологiя. Роль жрецтва в €гигпi. Система давньоепrпетського землеробсгва та шцrчного
зрошування. Проблеми соцiа-llьноi струкгури. Створення cBiToBoi держави. Щентралiзм i
сепаратизм у староегипgгськiй icTopiT,

цивiлiзацii Месопотам[i: хронологiчнi межi, соцiально-економiчнi та етнь
полlтичнl характеристпки

Мiuга-деРжавИ ЩворiччЯ першоi половинИ IIIтис, до н.е. Аккадське царство, царство
Шумеру й Аккаду (III динасгiя Ура) в другili половинi III тис. до н.е., особливостi розвитку.
Старовавилонське царотво. Хаммурапi - завойовник i законодавець. Дссирiйсько-



мiтаннiйськi взаемовiдносини в серединi Il тис. до н.е. Середньоассирiйське царство.Новоассирiйський перiод. Нововавилонська (Халдейська) лержЪва.
Афiнська та Спартанська дерr(ави як ocHoBHi типш полiтичноiта соцiально-

економiчноi органiзацii грецького полiсу
спарта як приклад аграрного полiсу. Соцiалiний подiл.пчрru"."*ого суспiльства таliого спеЦифiка, Щержавний лад Спарти. Афiни як ремiсни.,о-u.рuр*r.й полiс. Соцiально-економiчнi та полiтичнi реформи Солона. ir"ор."й гарантiй 

"оцЬ"*rо-полiтичних 
прав

афiнських громадян. Реформи Ефiа.llьта та Перiкла.

. Перiод республiки в icTopii Стародавньоrо Риму
римсько-iталiйський союз. Причини посилення prrMcbkoi експансii та агресивностi.КарфагеН - найсилЬнiша держава Захiдного Середземнор'я. Причини зiткнення Риму iКарфагена, Перша та друга Пунiчнi вiйни. iоцiа-пьно-економiчнi результати .ЩругоiПунiчноi вiйни.
Еллiнiстичнi держави на початку II ст. до н.е. ,Щруга Македонська вiйна та ii

результати. Сирiйська вiйна. Розгром Македонii i Гречii'та перетворення iх у римськiпровiнцii, Трегя Пунiчна вiйна - розгром Карфагена. ЗавоюванЕя на Пiрiнейському
пiвостровi. Утворення провiнцii Азiя.

Формування рабовласницьк}D( вiдносин кJIасичного тигry. Процес концентрацii
земельноi власностi, Криза республiканського ладу. Боротьба оптиматiв i по.rуЙрiв
поширення прilв римського громадянства на iталiйське населенrя. Вiйни з Понтiйським
царством, Тенденцiя до встановленнrI монархiчного режиму. Протирiччя мiж iталiйським
населенням i провiнцiями, мiж рабовласниками i- рабами. Агресивнi вiйни Римськоi
держави. Громамнськi вiйни I *. оо н.е. та ix наслiдки.

Перiод iмперii в icTopii Стародавнього Риму
ФормуваНrrя осноВ монархiчНоi системИ у форй принципаТу. Влада голови держави.положення сенаry. Зародження бюрократичного апарату. Елементи ресгryблiкаr,ъ"*о.о

устрою в системi принципату. Розвиток системи принципату. .Щинасгiя AHToHiHiB II ст, -час розквiТу античнОi цивiлiзаЦii. ПерехiД ло .rрur.iiчноi оборони у зовнiшнiй полiтицi.
змiцнення влади iмператора i бюрократйrrrо.о a.rupary. Поширення прав римськогогромадянства на все населення iмперii. Iмперiя при Северах. Полiтична криза пiсля ceBepiB.

утворення Гальськоi iмперii та Пальмiрс"кого царства- Проблема вiдносин з варварами.
правлiнrrя Аврелiана i спроба реставрацii iмперii Соцiально-економiчна криза. Змiни
соцiальноi струкгури.

рформи Щiоклсгiана, встановленнJI системи домiнату, Тегрархiя, Костяrтгин.
закрiпаченrrя 9ганiв, його релiгiйна полiтика. Зростання iаr"фу"д"стського
землеволодiння. Система колонату. Патроцинiй. Феодалiзацiята натур:rлiзацiя економiчних
вiдносин. Варваризацiя iмперii. Полiтична криза в другiй половинi V 

"r. 
Падiння Захiдноi

Римськоi iмперii.
розумiння cyTHocTi феодалiзму в iсторичнiй научi. Соцiально-економiчний i

полiтичний розвиток Середньовiчноi €вропи
розумiння сугностi феодалiзму в iсгоричнiй научi хиI: першiй половrrнi Х)( ст.

розумiння сугностi феодалiзму в медiсвiстицi. Соцiально-еко"омi.rна сгрукгура
захiдноевропейського середньовiчного суспiльства. Iерархiчна струкгура дворянства.
Васально_леннi зв'я3ки. Форми феодалоноi залежностi се"пянст"u. ёЬр"лrьовiчне MicTo.
щехова органiзацiя середньовiчного ремесла.

Еволюцiя держави Середньовiччя (BapBapcbKi королiвства, ранньофеодальнi iмперii
феодал"на РозДРобленiсть, cTaHoBi MoHapxii, абiолютнi MoHapxii pu"rr"o.o нового часу).

Криза рабовласництва та падiння Захiдноi Римськоi iмперii (76р.). Розклад
первiсного ладу у германських племен. Виникнення варварських королiвств - длано-
9urд-о""ке, Тулузьке (Вестготське), Бургундське, Франкське, Англо-сiксонськi, держава
Одоакра, Ланюбарлське та iH.



Еволюцiя держав Середньовiччя вiд варварських королiвств до ранньофеодальнихiмперiй - iмперiя. Карла Великого, iмперiя К"гЪ Велrrкого, iмперй OTT9HiB (.'Священа
римська iмперiя нiмецькоi нацii), Вiзантiйська iЙперiя (часiв Ма*едЬнськоi династii),

Причини i cyTHicTb феодал"ноi розлробл."оiri. Французьке королiвство Капетiнгiв.
органи станового представництва у середньовiчнiй европi (й"ераrr""i Штати, парламент,
кортесИ та iH.) Роль cTaHoBoi MoHapxii прИ переходi вiд феодаrrьноi розлробленостi доабсолютних монархiй.

_ Початки формуванrrя абсолютизму в Англii та Францii напрrtкiнцi ХV ст. Сугнiсть
абсолютизlчгу.

Виникнення i розвll,гок капiталigгичних вiдносин у краiЪах Захiдноi €вропи.
Промисловий переворот

Iсторичний змiст перiоду XVI- перша половина ХVII ст. Виникнення i розвитоккапiталiстичних вiдносин. Поняття первiсного нагромадження капiталу. Капiталiстична
мануфакгура. Розвиток. капiталiзму в сiльському .осполuрсrвi. Розвйк капiталiзму в
торгiвлi. Видiлення регiонiв генези капiталiзму в краiнах 

'захiднот 
€вропи. особливостi

розвитку капiталiзму в рiзних KpaiHax, Причинrr вiдставання KpaiH Щентральноi та Схiдноi
€вропи на шJUtху ДО iндуglрiального суспiльства. ФормувЪнrr, *цi*оноi струкгури
капiталiстичного суспiльства.

мануфакгурна сгадiя розвитку капiталiзму xvl- кiнця ХyIII ст. Перехiд вiд
мануфаrгури до фабрики, промисловий переворот в Англii в останнiй трегинi ХVIII сг.

I|ивiлiзачiiАмернки до появи европейцiв. Вепикi географiчнi вiдкриття
нароли Нового cBiTy до появи европейцiв. Щивiлiзачii Мезоайерики: ольмекська

проблема; раннiй (класичний етап) порубiжжя ер - lX ст. - TeoTi*yu*ur, та майя; пiзнiй
(посткласИчний) х _ XvI ст. - майЯ ,а ацrе*". Щивiлiзацiя iHKiB .Щжерела ло icTopii
цивiлiзацiй Америки. Внесок народiв Америкrr в цrrвiлiзацiйний розвиток людства.

географiчнi вiдкриття европейцiв ло кiнцg Хv ст. Перелумови та причини Великих
географiчНих вiдкриТтiв. ВiдкрИтгя морсьКого шjIяхУ в Iндiю. Iiiд*рrr." зЬхiдного шJUlху
в Iндiю. Перша кругосвiтнЯ подорож, Великi мореплавцi: Б.,Щiаш, Васко да Гама,
х. Колумб, Ф. Магеллан та iH. Початок колонiальнiтх загарбань. Колонiальна полiтика
Iспанii, Португалii, Голландii, Францii, Англii. Результати, наслiдки та значенrш великих
географiчних вiдкриттiв.

Реформачiя та paHнi буржуазнi революцii в краiЪах Захiдноi €вропи ХVI-ХVII ст.
Причини Реформацii. Сугнiсть та напрямки Реформацii. особливостi Реформацii уKpaiHax Захiдноi Свропи. Початок Реформацii в Нiмеччинi, виступ М. Лютера.

"Виправдання вiрою". "Народна" Реформацiя Т, Мюнцера. Анабаптизм. Значення
Реформацii для ро3гортання СелянськоI вiйни в Нiмеччинi (t524-1525 рр ) "Князiвська''
Реформачiя в Нiмеччинi. "Аугсбурзьке вiросповiдання''. Аугсбурзь*"И релiiltний мир 1555
р, Реформацiя у Швейцарii. Idвiнглiанство. Кальвiнiзм. Роль кальвiнiзму в ryгенотських
вiйнах у Францii (l562-1698 рр ) та Нiдерландськiй буржуазнiй револючii 1rsoo-ro09 рр )Нантський едикт 1598 р. РеформачЬ в Англii, IТ[зgцii, ,Щанii. днiлiканська церква.

Поглиблення Реформацii в Англii пiд час АнглiйськоI буржуазноi революцii
середини XVI ст.

Полiтичний лад Нiдерландiв першоi половини ХVI ст. Розвиток капiталiстичних
вiдносин. Причини та початок революцii. Етапи та хiд революцii Iконоборче повстання 1566
р. ТерориСтичний режим герцога Альби в Нiдерландах. Партизансь*J,ародна боротьба
прот}r iспанського абсолютизму. Прлrнц Вiльгельм Оранський. Повстання tsiz р. i
зародження буржуазноi республiки на пiвночi краiни. Арраська та Утрехтська yHii |579 р.
утворення на пiвночi краiни Республiки З'еднаних провiнцiй. Звiльнення вiд iспанс"*о.о
cyBepeHiTeTy 1581 р. Поразка революцii на пiвднi краiни та fi причини. Перемога революцii
на пiвночi та перемир'я з Iспанiею 1609 р. Значення та наслiдки революцii.

Епоха Вiдродження. Мистецтво Високого Вiдродження в Iталii
поняття "вiдродження". Iсторичнi передумови формування ryманiстичноi iдеологii.

проблема перiодизацii icTopii Вiдродженн". paHHi Вiдродженrrя i ryманiзм в Iталii.



Iталiйське мистецтвО ВисокогО ВiдроджеНня (Мiкеланджело, Рафаель, ЛеонарлО ла Вiнчi).Школа Тiцiана, Пiвнiчне Вiдрод;кення. Ренесансна культура Англi'i Францii, Нiмеччини,
Iспанii. Значення культури Вiдродження.

Выlика французrка буржуазна революцiяКриза абсолютизму у Францii. Скликання 
-ГенерЬьних 

Штатiв Нацiональне
зiбрання. Причини та початок революцii. Штурм Бастипii 14 липня 1789 р. 

.',Щекларацiя правлюдини i громадянина" (26 серпня t7S9p.). Констиryчiя l79ip., встановленнrr
конст}lтуЦiйноi MoHapxii. Полiтичнi клуби. Максимiлян Робеспьер та iншiлiдери революцii.початок революцiйних вiйн, падiння MoHapxii у Францii. Кънвент та проголошення
Республiки. Страта короля. Якобiнська диктатура, КонстиryuЬ 1793р. Термiдорiанський
переворот, Полiтика Щиректорii. ,Щержавний переворот Наполеона Ёопапарrа
( l 799р.).ЗначеннrI ВеликоТ французь*оi буржуазноi революцii.\

вiйна пiвпiчноамериканських колонiй Англii за незалеr(пiсть та утворення
. США. Громадянська вiйна у США

Суспiльно-полiтичниr'i розвиток англiйських колонiлi в Пiвнiчнiй Дмерицi.
Б, Франклiн. Причини вiйни за незалежнiсть. Перший Континентальний конгрес.
Проголошення 4 липtш 1776р. незчUIежноi держави Ьполученi штати Дмерики. Мир з
Англiею 1783р., Констиryцiя США |787р.. fuордrп Вашинггон - перший президент США.
Громалянська вiйна в США: причинtl, oCHoBHi подiт, наслiдки. А.Лiнкольн.

ПцсумкИ економiчного та суспiльньполiтичного розвитку провiдннх
iндустрiальних краiЪ на межi XD{-XX ст.

(на приlсllадi Англii)
Розвиток економiки, Поглиблення суспiльних прсrгирiч. Формування державно-монополiстIlчного капiталiзму. Завершення iмперiалiст"r"о.о '.rодirу 

c"iTy мiж
капiталiсТичнимИ краiнами. ЗавершенНя процесУ формуванНя евроцентрr*iо*о.о bBiTy.

"ВiКГОРiаНСЬКа еПОХа". ЕкОномiчний розвитокr втрата Англiею ,ор.о"о-.rромисловоi,
монополii. Укрiплення позицiй буржуазних партiй. Лiбера-гlьнi реформи."Ллойдджорджизм". Зовнiшня полiтика Великобританii,

мiжнароднi вiдносиrrи на.початку Хх ст. Визрiвання причин Першоi cBiToBoi
вlйни, l1- початоко ocHoBHi подii та наслiдки

колонiальна система i першi iмперiалiстичнi конфлiкги. Iспано-американська вiйна
l898 р Англо-бурська вiйна l898-1902 рр. Русько-японська вiйна 1904-1905 рр.

Формування iмперiалiстичних блокiв в европi. Балканськi вiйни - *ф, свiтового
конфлiкгу. Причини та початок Першоi cBiToBoi вiйни, ri харакгер. Спiввiдношення сил та
плани воюючих cTopiH. OcHoBHi BoeHHi кампанii. OcHoBHi змiни в cBiTi часiв Першоi
cBiToBoi вiйни (1914-191S рр) Кiнечь вiйнrr та перемир'я ll листопада 1918 р Причини
поразки Нiмеччини та ii союзникiв. Наслiдки вiйни.

Г5rситський рух в Чехii ХV ст.
СоцiальнО-економiчНий розвитОк Чехii на початку ХV ст. Криза чеського суспiльства

та зародженнЯ ryситськогО руху. Щiяльнiсть Празького унiверситету. Передумови
гуситського руху Суспiльно-полiтичнi та релiгiliнi погляди Яна Гуса. Гуситсiкi uiи"о.
програмнi вимоги таборитiв та чашникiв. Значення "празьких артliкулiв". Вплив
гуситського руху на розвLrгок Реформацii у краiнах Захiдноi та Щентральноi европи.

Польща в ХIV - ХYI ст.
Полiтичний розвиток Польщi наприкiнцi XIV - у першiй половинi ХV ст. Формування

станово-представницькоi MoHapxii. Зростання полiтичноi ваги шJUгхти. Соцiально-
економiчниЙ розвитоК Польщi. ПерехiД дО фiльваркОво-панщинноi системИ (друга
половина хv - XVI ст.). Передумови та ocHoBHi етапи Реформацii в Польщi. "Полйкi
брати". Коrrгрреформачiя та fi перемога.

Реформи Петра I. Становлення Росiйськоi iмперii
Економiчне, внугрiшньополiтичне i мiжнародне становищо MockoBcbkoi держави

наприкiнцi XVII ст. Початок правлiння Пегра I. Передумови петровських перетворень.
Пiвнiчна вiйна (l700-172| рр.). Полтавська битва l7O8 р. Пругський похiд 1711 р.



Реформи в управлiннi державою
Росiйськоi iмперii.

та церквою. EKoHoMiKa. Суспiльство. СтановленшI

Росiйська iмперiя на рубеtкi xD(- ХХ ст. Революцiя 1905-1907 рр.особливостi росiйськоi економiки (розвиток промисловостi, робiтниче i ceJul'cb*eПИТаННЯ), XaPaKTePHi РИСИ фОРМУвання i розвиrку сочiальноi'.rру*rур" росiйськогосуспiльства: дворянство, буржуазiя,.селянство, робiтничий клас, iнтелiгенцiя. ЩiяльнiстьРеВОЛЮЦiЙНИХ Та Лiб.еРаЛЬНИХ партiй. Зовнiшня полiтика pocii 
"а pyo"*l )flX-XX ст.Росiйсько-японська вiйна 1904-19б5 рр, Причини, хiд i наслiдки peBoilbчii l905-1907 рр.Щержавна Ду*а I, П i III сruIикань,

Слов'янськi народи пiсля першоi cBiToBoi вiйни. Утворення незаJIежнпх дер?кавСоцiально-економiчне положенн" Болгарii пiсля i cBiToBoi вiйни. Ур"дСтамболiйського, правлiння аграристiв |9|g-lg23 рр. Гежим демократtrчного зговору |g2з-l93l рр, Переворот 1934 р. та встановлення реакцiйноi диктатури. Вiдродження
не3алежнОстi ПольЩi. ,ЩержаВний переворот 1926 р. i встановл.пй р.*rму санацii.ЗовнiшнЯ полiтика Польщi в пiслявоенний перiОд. Утворення ЧехословацькоТ республiки.внугрiшня i зовнiшня полiтика адмiнiстрацii i Масарика та Е. Бенеша. Чехословаччина всистемi мiжнародних вiдносин. Утворення Королiвства сербiв, xopBaTiB i словенцiв.
,щержавний переворот 1929 р. i встановлення монiрхiчноi диктатури в foгославii.

Становлення тоталiтарноi системи в слов'янських KpaiHax
(друга половина 1940-х - I9S(bTi рр. ХХ сг.)

соцiально-економiчнi та полiтичнi перетворення в kpaiHax регiону. Вiд народно-
демократичних режимiв до радянськоi моделi соцiалiзму. Пaрaлуrоu, та наслiдки
унiфiкацii суспiльногО розвиткУ слов'янськлtх народiв за 'puo"rraon"1.a зразком''.
Слов'янськi краiни на початку "холодноi вiйни". Встановлення радянського пануваннrI вkpaiHax Схiдноi европи та побудова соцiалiзму. Становлення i розвиток "реального
соцiалiзму" в Польщi. Лютневi подii 1948 р. в ЧехЬсловаччинiта початок "соцiалiстичного
будiвництва". Монополiзацiя влади компiртiею й початок соцiалiстичних перетворень в
Болгарii. ЮгославЪ в умоваХ 

..самоврядною 
соцiалiзму''.

подii 1968р. в Чехословаччинi як прояв системноi кризи соцiалiстичного
табору в €вропi. Народнi антитотаJliтарнi революц[i 1989_i990 рр. в Kpaihax

Щентральноi та Схiдноi €вропи
особливостi суспiльно-полiтичного та економiчного розвитку KpaiH "народноi

лемократiI". Визвольнi змагання 50-х poKiB та ix придушення Москвою, ПрЪяви сисiемноi
!Рlзи соцiалiзму. "Празька весна" 1968 р. i радянська iнтервенцiя в Чехословаччинi.
О.Щубчек.

Криза тоталiтарних режимiв у Схiднiй европi. Народнi антитот.UIiтарнi револючiil989-1990 poKiB у KpaiHax Щеrrгральноiта Схiдноi европи. iеволюцiйнi подii;ру;унii 1989
р. Об'еднання Нiмеччини 1990 р.

Фашизм в Нiмеччинi. Ш Рейх
Нiмеччина пiсля Першоi CBiToBoi вiйни. Веймарська Республiка. Генеза нiмецького

фашизму. Iдейнi та органiзацiйнi витоки нацrонал-соцiалiзму. Нсдап, шJIях до влади
( 1 9 l 9- l 93 З ). Етапи розвIrгку "Нацистського р5rху''.

Створення уряду "Нацiональноi концентрафi'' А. Гiтлера (1933 р.). та крах
Веймарськоi республiки. Причини приходу до влади нацистЬ. Етапи встановлення
тоталiтарноi дикгатури. Полiтичний лад trI Рейху. Щержавне регулюваннrI економiки та
соцiальних вiдносин в III Рейху. Соцiальн а база нацизму pacoBi полiтика.

Зовнiшньополiтичнi плани та розв'язання,Щругоi cBiToBoi вiйни. Крах III Рейху .

OcHoBHi цейно-полiтичнi течiiв *р"й, ЗахiдноI€вропи iсшД у ХХ ст.
Тенденцii суспiльно-економiчНого та полiтичнОго розвитку краiн ЗахiднЬТ европи

та США в ХХ ст. OcHoBHi iдейно-полiтrrчнi течii, *оrсер"а.изr, лiЬера.гliзм, рuд"*Ьi.,(правий та лiвий). Поняття "тоталiтаризм", причини встановлоння тоталiтарних режимiв.Варiанти визначен}ш TepMiHy "фашизм". OcHoBHi iдейно-полiтичнi в}Iтоки
фашизму.



Еволюцiя Teopii та практики cBiToBoi соцiал-демократii протягомХХ ст. Соцiнтерн.Еволюцiя комунiстичноi iдеi протягом хХ ст. Ленiнiзм. 
'Сr"ор.*r* 

та дiяльнigгьkoMiHTepHy. ,щiяльнiсть комунiсгичних партiй в кратнах Захiдноi европи та Сшд
Версальсько-Вашингтонська система

Пiдсумки та наслiдки Першоi cBiToBoi вiйни. Паризька мирна конференцiя.
Створення Лiги Нацiй. Мандатна система. Мирнi договори a Hir".r.r""o. ,u l,i союзниками.
вашингтонська мирна конференцiя та ii рiшення. Версшlьсько-вашингтонська система
миру та ii протирiччя, Першi спроби перегляду Версальсько-вашингтонськоi системи.

CBiToBa економiчна кри3а l92g-lg33 рр. та шляхи iT подолання (на приlспадi
сшл)

,Щержавне реryлюваНня еконоМiки та соцiальних вiдносин як механiзм подолання i
попередженнrt кризов}тх явищ.

Розвиток CIIIA пiсля Першоi CBiToBoi вiйни. Економiчне пiднесення СШД в перiод
сгабiлiзацiI (1924-|9з3 рр.) ЗакономiРностi cBiToBoi економiчноi кризи. "Велика л.rrр.Ъir''|929-|9зз poKiB та першi заходи боротьби з нею президента Гувера. Партiйно-полiтичний
механiзм сшА та його особливостi. "Новий кур;" Ф, Д Рузвельта як теорiя i практrrка
класичнот буржуазно-реформiстськоi моделi державного реryлювання економiки та
соцiальних вiдносин.

OcHoBHi напрямки "Нового курсу'' Ф. д. Рузвельта.
особливостi проявiв cBiToBoi економiчноi кризи в iнших iндустрiально розвиненихKpaiHax cBiTy та шляхи виходу з кризи.

Друга cBiToBa вiйна: прпчини, ocHoBHi подii, пiдсумки, наслiдки
Встановлення тOталiтарних режимiв в €вропi i визрiванrr, ,r!"""r, Щругоi cBiToBoi

вiйни. ПричинИ крахУ ВерсальсЬко-ВашиНггонськоi системИ в середиНi l-gзо-х poKiB.
Причини ,Щругоi CBiToBoi вiйни. Харакгер ,Щругоi cBiToBoi вiйни, iсторiографiя питання.
Перiодизацiя Щругоi cBiToBoi вiйни. OcHoBHi театрИ бойовиХ дiй. ВирiшЬопi битви,ЩругоI
cBiToBoi вiйни. Нiмецький окупацiйний режим. Рух Опору. Утворення антигiтлерiвЪiкоi
коалiцii. Мiжнароднi вiдносини пiд час вiйни. Тегеранська конфер"rцi" l943 р., Кримська
та Потсдамська конференцiт 1945 р. Розгром мiлiтаристськоi Японii в дзii. ПiоЬуr*" ,u
наслiдки вiйни.

ЕкономiЧний розвИток провiдниХ iндустрiаЛьниХ краiЪ у другiй половпнi
ХХ ст. (на приlсгlадi США та Японir)

Науково-технiчна революцiя.
Посилення мiжнародних позицiй сшА пiсля Щругоi cBiToBoi вiйни. Внугрiшня

полiтика ,Щ, Ейзенхауера. Лiберальнi реформи Щж. Кеннедi та Л, .Щжонсона. Економiчнi
концепцii неолiбералiзму та неоконсерватизму. .Щепресiя 1974-|975 poKiB та шJUrхи виходу
з кризи. CIIIA у 80-90-Ti роки. Президентство Р, Рейгана та його соцiально-економiчнi
стратегiя. Економiчне пiднесення l980-x та спад на поч. 1990-х poKiB. Полiтичний курс
Б. Клiнтона.

пiслявоенний розвиток Японii. Сан-Франциська система. Фактори винtlкненнrl
"ЯпонськогО дива". Понятгя "постiндустрiальне суспiльсгво " та "iнформацiйне
суспiль9гво " .

Особливостi суспiльно-попir"r.,i::Т'::::оuil,""о.о розвитку краiн захiдноi
европи в 1940-90 рр. )О( ст. Закономiрнiсть евроiнтеграцii. Етапи е"роirr..рацii. "План
Маршшlла", БрюссеЛьськиЙ логовiР 1948 р, РимськиЙ договiр l957 р. "Спiльний ринок".
МааСТРiХТСЬКИй дОгОвiР 1992 р., його ocHoBHi положення. Гатифiкiчiя MaacTpi*r""*o.o
договору краiнами "европи дванадl7ятч". OcHoBHi струIсгури европейського Союзу,
Проблема розширеннrl евросоюзу. €С на сучасному етапi. "европа п'ятнадцяти''.

Iншi европейськi струкгури (оБс€, Рада €вропи, "Захiдний союз" та iH.).
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Вступ до lýypcy <d}Iетодика викладання icTopiii>
ВИЗНаЧеННЯ ПРеДМетУ методики викладання навч:tJIьних диiци.rлiн. Зв'язок

iншими дисциплiнами. Методи наукового дослiдження шкiльного навчаннrI
особливоgгi педагогiчною спостереженнrI та педагогiчного експериме}rry.

Образ сучасного педагога
Учитель як особистiсгь i професiонал, Зовнiшнiй вигJIяд як компонент позитивного

iмiджу. Педагогiчне спiлкування. Учитель як (актор) та ((менеджер). Права та обов'язки
вчитеJuI. IIlпяхи пiдвищення професiйноi квалiфiкацii вчlrтеля icTopii
характеристика змiсту шкiльноi програми з icTopiiTa iT мiсце щодо загальноi мети

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

навч:ulьноi лiтератури з iсгорii. Компегентнiсний потенцiал предмета (зi ключовими
КОМПеТеНТНОСТЯМИ). IНТеГРОванi змiстовi лiнii. Мiжпрелметнi та предметнi змiстовi лiнii.
Предметнi компетентностi. ABTopcbKi програми, методика ix укладання.

Мета i змiст шкiльно[ iсгоричноiосвiти
Реформування середньоI освiти в YKpaiHi. Нова yKpaiHcbKa школа. Teopii

формування змiсту освiти. Взасмозв'язок навчального предмету та базовоi ,uy*r.
навчальнi програми з icTopii. Пiдру.rни*и з icTopii. Струкгура шкiльного пiдручника.
Спiввiдношення факгiв i Teopii у шкiльних курсах icTopiT.

Пiзнавальнi моrкпивостi учнiв як факrор навчання у школi
погляди на особисгiсть у фiлософii та психологii. ocHoBHi компоне}rги пiзнавальних

можJIивостей yrHiB. ,Щiагностика пiзнавальних можJIивосТеЙ y.rHiB у навчаннi icTopii.
Cy^racHa психологiя i педагогiка про iндивiдуальнi особливостi спрЙйняття iнформiuii
рiзними rIнями. Класифiкацiя основних yMiHb (компетенцiй). Хронологiчнi вмiння.
Картографiчнi вмiння. Образнi умiння. Логiчнi умiння. Оцiннi умiння. Методика
формування yMiHb.

Траличiйнiй урок навчання icTopii в школi
Загальна характерИстика традицiйНоi системи навчаннrr. Типологiя ypoKiB з icTopii.

Структури основних типiв ypoKiB. Форми ypoKiB з icTopii. Способи розподiлу nau"anono.o
часу згiдно основних етапiв ypoKiB, Пiдготовка вчитеJIя до уроку icTopii. ГIлан-конспекг
уроку. Переваги та недолiки традицiйного системи навчання.

курсу з
icTopii.



Iнновацiйнi технологii навчання icTopii в школi
. Нова yкpaiнcbкa школа. Загальна характеристика iнноЪацiйних систем навчанЕя.

HoBi ocBiTHi технологii та моделi навчання . i"roiii, технологiзацiя навчання; проблемно-
дiалогове навчання; iнтеракгивне, кооперативне навчання; творчо-iмпровiзацiйний елементУ навчаннi; метоД проектiВ та моделюваннrI; учнiвськi 

'дослiдження 
й органiзаuiя

самостiйноi навчальноi дiяльностi. Проблеми iнновацiйного навчання.
Методи навчання icTopii

МсгодИ усногО викJIаду: повiдомленIUI, опиС, харакгеРистика, розповiдь, лекцiя,
пояснення, судження, бесiда. Мегодrr роботи з друкованими текстами: iстор"ч.ri д*ереrrа,пiдручниКи, книги, робочi зошити у навчаннi icTbpii. Методи наочного навчанFUI icTopii:
функцii i значення наочного навчання icTopii. В"д" наочностi: предметнq образотворча,
умовно-графiчна, iсторична карта, схеми, таблицi, дiаграми. Комп]ютернi засоби навчаннrI
та ixHe мiсце в системi навчанЕя icTopii: мультимедiйна презентацЬ уро*у, ocHoBHi типи
електронНих виданЬ; електронний пiдрУчник, комп'ютернi iгри навчilJIьного харакгеру;
IHTepHeT на урокаХ icTopii. Мgгодика ,raurarr.r, у грi Поняття дiловоТ та дидактичноi гри.
НавчальнО-рольова гра (гра-лраматизацiя). <Iгри-моделi>>, <<правовi i.ри>>, кiсторичний
аукцiон>. Кейс-метод.

Сугь i мета кооперативного навчанrш. Мgгодичнi принципи i прийоми органiзацii
роботи мiкрогруп учнiв. <Прямi i перехреснi> групи. Форми i технологii <кооперативного
навчання>, <Круглиri стiл>>, крiшення проблею>, клiнiйна побудово>. Проекгне навчання.
Iндивiдуальна, групова, парна самостiйна дiяльнiсть ylHiB у .rрЬ"*."оrу ме.одi навчання.

Позакласна та позашкiльна робота з iсгорii: iсторичнi ,а сус.rirr"сrвознавчi гуртки i
клуби; iсторичнi олiмпiади; iсторичнi турнiри; Мала Академiя наук. Шкiльний кабiнет
icTopii, його мiсце в органiзацii позакласноi рьботи з icTopii.

оцiнювання навчаJlьних досягнень на ypoкa]t icTopii
Функцii оцiнювання. навчальна, розвиваJIьна, виховна Ъоцiально-практична. HoBi

вимоги до принципiв i методiв оцiнювапня В умовах модернiзацii мети i змiсту освiти,
КритерiТ оцiнювання навчальних досягнень учнiв з icTopii Украiни i BcecBiTHboi iсгорii за
12-бальною системою оцiнювання, Тематлтчне оцiнювання. Система запитань при
оцiнюваннi. Тесги, ixHi типи. Оцiнювання уrбових досягнень ylHiB в iнновацiйних модеJuтх
навчання : теоретичний i практичниr'i коrrгекст.

Вступ до курсу <<РIегодика викладання правознавствD>
Визначення предмету методики викладанrш конкретних навчrLльних дисциплiн.

зв'язок курсу з iншими дисциплiнами. Мgгоди наукового дослiдження шкiльного навчання
правознавства.

Змiст, мета i завдання шкiльноi правовоi освiти в YKpaiHi
суспiльствознавчий компонент .щержавного стандарту базовоf i повноr загально[

середньоi освiти Украiни. Навчальнi програми з правознавства у системi зага.пьноi
середньоi освiти. Викладання правознавства на профiльному piBHi.

Педагогiчна майстернiсть вчите.пя правозпавства
учитель як особистiсть i професiонал, Зовнiшнiй вй.лrд як компонент позигивного

iмiджу- Педагогiчне спiлкування. Учитель як (актор> та (менеджер)). Права та обов'язки
вчителя. IIIляхи пiдвищення професiйноi квалiфiкацii вчителя правознавства.

(Dорми i методи викладання правознавства у школi
суrасний урок правознавства та вимогt{ до нього. Позакласнi заходи з права.

технологii акгивних та iнтерактивних мgгодiв навчання праву.
Засоби навчання на уроках правознавства

Струrсгура та змiст сучасних пiдручникiв з правознавства. Використання
iнформацiйнихтехнологiй в уrбовому процесi, Обладнання кабiнету правознавства.

Оцiнювання навчаJIьних досягнень на уроках правознавства



Функцii оцiнювання: навчrLльна, розвивальна, виховнц соцiальпо-практична. HoBiвимоги до принципiв i методiв оцiнюваннrl в умовах модернiзацii мети i змiсry освiти.критерii оцiнювання навчalльних досягнень 1r.rHb з правознавства за 12-бальною системою
оцiнювання. Тематичне оцiнювання. Система uun"ru"o при оцiнюваннi. Тести, ixHi типи.
оцiнювання уlбових досягнень ytHiB в iнновацiйних моде;ях навчання: теоретич ний i
практичний контекст.
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Модуль 3. Педагогiка та пскхологiя
педагогiка

ПеДаГОГiКа ЯК HaJrKa, iT ocHoBHi категорii та методологiчнi основи
ПрелмеТ i ocHoBHi категорii педогогiки. Функцii 

"iyn, педагогiки. Система педагогiчних
наук, Зв'язок педагогiки з iншими науками. Методологiчнi основи педагогiчноi науки.
впровадження досягнень педагогiчноi науки в пракгику.

IIоняття про дидактику, iT предмет
процес навчання, його закономiрностi та принципи. ,щйлактлtка, ii предмет та завдання.
Етапи становлення дидактики. OcHoBHi категорiТ дидактики. Прочес *ru".ruorr", його ocHoBHi
ознаки, Сугь i струкгура процесу навчання. OcHoBHi функцii rruЪ"uп"" (освiтня, розвиваюча,виховуюча) та ix взаемозв'язок. Сучаснi види 

"а",rаrr*. 
Понятгя про закономiрностi

навчання, ix класифiкацiя. Поняття про принципи навчання. Система дидактичнrх
принципiв та вiдповiдних правил навчання.

методио засоби та органiзацiйнi форми навчання
ПОНЯТТЯ ПРО МеТОДИ НаВЧаНня та ix класифiкацiю. Загапьнi вимоги щодо оптимiulьного
поеднаннЯ мgгодiВ навчаннrI. Прийоми навчаннrI. Засоби навчання. Форми органiзацii
навч,LльнОю процеСу. OcHoBHi iснуючi форми органiзацii навчально.о процесу (урок як
основна форма, екскурсiя, домашнi завдання, самостiйна робота, додатковi au.t;тr.",
факультативи, практикуми, семiнари, лекцii та iH.), ix харакгеристика. Урок - основна
форма органiзацii навчання. Вимоги до сrIасного уроку. Традицiй"а ,".rопогiя ypoKiB.
Нетрадицiйнi уроки в школi. Щомашня навчальна робота учнiв.

Контроль за навчаJIьно-пiзнавальною дiяльнiстю учнiвПонятгя контролю та його значенtш у навчalльно-виховному процесi. Функцii, види
контролю. Педагогiч_нiвимоги ло перевiрки. Методи та види органiзiцii перевiiки ,а рiзнr*ступенях навчаннrI. Оцiнка успiшностi учня, Ii призначення, Критерii якосii зпап" i навичок
учнiв.

Процес виховання, його c5rTHicTb, закономiрностi та принципи
сугнiсть, мета, завдання та структура процесу виховання. Самовиiовання. суть, умови,етапи, прrrйоми. ПеревихованнrI: функцii, прIlнципи, етапи. Змiст процесу виховання та
його ocHoBHi напрями (громадське, розумове, морi}льне, екологiчне, статеве, правове,
трудове, естетичне, фiзичне виховання). Характеристика закономiрноgгей виховання.
хараrсгеристика основних принципiв виховання.

Методи, засобИ та органiЗацiйнi форми виховноi роботи
ПоняттЯ про методи вихованrш. Класифiкацiя методiв виховання. Понятгя прийому i засобу
вихованЕя. Умови оптимilJIьного вибору i ефеrгивного застосування методiв виховання.
понятгя позакJIасноi i позашкiльноi виховноi роботrr. Харакгеристика масових фор1aвиховноi роботи. Харакгеристика групових форrvr виховноi ръбоrr. Харакгери.r"*u
дiяльностi позашкiльних навчаJIьно-влтховних заклiдiв.

управлiння загаJIьноосвiтнiм навчальним закItадlом
Поняття школознаВства. Органи освiти: iх функцiТ та cTpylffypa. Принципи управлiння
освiтою. Функцii та методи управлiння освiтою. ГIлануванй рйr, йпопr.

Irсихологiя
IIредмет псrrхологii

становлення психологii як науки. Рефлекторна природа психiчного. Психiка i мозок.
локалiзацiя психiчних функцiй. Психiка i свiдомiсть. piBHi свiдомостi.



Mi с це пс их ологi i i'.ХЖ i Tix" Ъ;НУ#"*";"ТЖ"ТJ:,Ъrr*rр а суч ас но iпсихологii. Мегоди психологii.
Особистiсть у дiяльностi i спiлкуваннi

психологiчнi основи дiяльностi людини. Сугнiсть дiялйостi. Психологiчна структурадiяльностi. освоення дiяльностi. OcHoBHi види дiяльностi. С;;у"ання. Сугнiстьспiлкування. Функцii та структура спiлкування. Спiлкуван}и як oOrlg iнформафю.
спiлкуванн,I як мiжособистiспа 

"ъа.rодiя. 
Спiлкуванrш як мiжособистiсне розумiння.Психологiя особистостi. Iндивiд, особистiсть, iндивiдуальнiсть. Самосвiдомiсть i я-концепць особистостi. Мiжособистiснi стосунки в групах.

Пiзнавальна дiяльнiсть особистостi
Чуггевi формИ пiзнаннЯ дiйсностi. Увага, Вiдчутгя. Сприймання. Рацiональнi формиocBoeHHrI дiйсностi. Пам'ять. Мислення . У ява.

Емоцiйно-вольова сфера особистостi
FМОЦiI i ПОЧУrТЯ. ФУНКЦii еМОЦiЙ i почуггiв у *"Ы людини. Теорii,емоцiй. ocHoBHi якостi i
форми переживаньш почуггiв. OcHoBHi емоцiйнi *urr. Воля. Боп" i вольовi дii людини.струкгура вольовоi дii. Вольовi якостi особистостi.

психологiя iндивiдуальностi
Темперамент. CpHicTb темпераменry. Iсторiя роЪu"r*у вченнrI про темперамент. ТипиВищоi HepBoBoi дiяльностi i темперамент. Темперамент i стиль дiяльностi. Характер.сугнiсть i суспiльна зумовленiсть харакгеру. Струьура характеру. Типологiя *upu*r.py.
Здiбностi. Харакгеристика здiбностей i 

"iоб"ема i* ""ripr"urr*. Види i структура
здiбностей. Обдарованiсть i TatJIaHT.
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ocBiTlt ХflУ (iз змiнами та доповненнями) (наказ вiд 08 09 202l Nэ890-Щ)>

https ://bit. lyl3 7чsбОI
комплексний екзамен за фахом передбачае оцiнювання результатiв навчаннrI

здобувачiв вищоi освiти щодо iх вiдповiдностi вимогам освiтньо-професiйноi програми
Серелня ocBiTa (icTopb) у виглядi заповнення ryл-форми з питаннями з обовЪзкЪвих
дисциплiн професiйноi пiдготовки в обсязi чинних силабусiв.

оцiнка вiдповiдае рiвню сформованостi загальних i фахових компетентностей та
отриманIтх програмних результатiв навчання здобувача освiти та визначаеться шкztJIою
СКТС та нацiональною системою оцiнювання (табл, l).



ш

Критерii оцiнювання здобувачiв атестацii з модулiв
Модуль 1 <dсторiя Украiни, всесвiтня icTopin>
Модуrrо 2 <dVIетодика виIс.падання icTopii та правознавства>>
Молуль 3 <<Педагогiка та психологiя>>

АтестацiЯ е засобом перевiрки теоретичноi й пракгичноi пiдготовки здобувачiв
ЗГiДНО З ТИПОВими програмами. Вона проводиться у формi вiдповiдей на запитання
(використання Google форм) з питань, пов'язаних iз теЬрегичними та практичними
запитанFIrIми з ocBiTHboi програми Середня ocBiTa (icTopb) першого (бакалаврського) рiвня.У 1 модулi кlсторiя Украiни, всесвiтня iсторiя> на атестацiю влtносяться питання з KypciB з
icTopii Украiни (давня, середньовiчна, нова та новiтня iсторiя Украiни) та BcecBiTHboTiiTopiT
(iсторiя первiсного суспiльства, iсторй стародавнього Сходу, iсгорiя Стародавнiх Грецii та
Риму, iсторiЯ €вропИ (Середнi вiки, РаннiЙ Новий час, нова та новiтня), iсторiя
слов'янських KpaiH, iсторiя Сходу (серелнi вiки, нова та новiтня), iсторiографiя. У 2 молулi
<<Мgгодики викладаннrI icTopii, методики викJIаданнrI правознавствa>) на атестацiю
виносяться питання з вiдповiдних KypciB. У 3 модулi <Педагогiка та психологiя>> питання з
дисциплiн кПедагогiка) та <<Психологiя> вiдповiдно. Трrrвалiсть TecTyBaHHrI не повинна
перевищувати2-х годин длrI кожного модулю при обов'язковiй iдентифiкацii здобувачiв.

MaKcuMa,tbHa кiлькiсmь балiв за Koilce+ моdуль - 100,

КритерiТ оцiнювання письмовоi вiдповiдi

Повноmа mа Фунmовнiсmь вidповidi
Злобувач логiчно i глrrбоко розкрIrв сугнiсть питаннrI та
послiдовнiсть подiй в KoHTeKcTi загальноi тематики,
показав причино- наслiдковi зв'язки, окреслив проблемнi
аспектИ та концеrrryальнi особливостi. ,Щобре володiе
iсторiографiчним та джерельним матерiалом. При
викладi матерiалу чiтко формулюються дефiнiцii та
правильно використовуеться фахова термiнологiя

20 балiв

П ере конлu Bi сmь mа арzуме нmацiя прu вuклаdi фмок
Злобувач лобре володiе iсторiографiчним та
джерельним матерiалом, за допомогою якого впевнено
аргументуе cBoi Bt{cHoBKtt.

20 балiв

Креаmuвнiсmь поzлйiв 5 балiв

Таблиця l
кала оцlнювання за €КТС

Сума балiв Лосаlgrаdе оцiнка €кТС Оцiнка за нацiональною
ш калоюД.{аti onal grade

90 _ 100 д Excellent Вiдмiнно
82-89 в

Good Щобре74-81 с
64-73 D

Satisfactory Задовiльно60-6з Е
35-59 Fх

Fail

Незадовiльно з можливiстю
складання

|-з4 F Незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченням дисциплiни



Злобувач виявив здатнiсть до власних висновкiв, надав
власну оцiнку фактологiчного та джерельного матерiалу
Сuсmемнuй вuкцаd dyMclK

Вiдповiдь е послiдовною, логiчно побудованою, у
повному обсязi розкривае змiст питання, у вiдповiдi
встановленi системно-струкгурнi зв'язки

10 балiв

Засmосування Bdalttx iлюсmраmuвнuх зразкiв
У вiдповiдi презентованi результати власних дослiджень
для роботи з рiзними видами джерел; сформульовано

розгорнутий аналiз власнцх дослiджень

20 балiв

Вiльне оперування меmоdолоziею mа ллеmоduкою
провеdе ння dослidэюень

Вiдповiдь демонструе застосування методiв дослiджень
iз засгосуваннJIм основних мегодiв джерелознавчого
аналiзу та педагогiчного спостореження

20 балiв

I'раuаmччна коре кmнiсm ь вulспаdу

вiдповiдь викладена грамотною, науковою
дотриманням норм та правил державноi мови

мовок) з 5 балiв

Заzа",tьна кiлькiсmь 100 балiв

Гарант ОП Наталя КУЗоВоВА
(Пiдпис)


