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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів уявлення  про історію як науку, її соціальні 

функції та методи пізнання, окреслення вимог до студентів та орієнтація їх на подальше 

успішне навчання та здобуття кваліфікації історика-бакалавра за освітньою програмою 

«Американістика та європейські студії». 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: немає  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Нормативна навчальна дисципліна є обов’язковою складовою частиною підготовки 

фахівця з вищою освітою. Вона є базовою для вивчення історії та культури народів Європи та 

Північної Америки як єдиної цілісної цивілізації, що зародилася в античні часи на Півдні 

Європи, розвинулася  в епоху середньовіччя на всьому європейському просторі та досягла 

своїх найбільших здобутків у новий та новітній час у Північноамериканській федерації та 

створеному після Другої світової війни Європейському союзі. Представленні основні 

напрями, підходи та проблеми дослідження й вивчення історії  народів Європи та Америки. 

Аналізується роль природно-географічного, економічного, соціального, демографічного, 

світоглядно-релігійного, етнічного та інших факторів в історичному розвитку народів Європи 

та Америки. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): спонукати студентів до осмислення та застосування знань 

історичного досвіду розвитку народів Європи та Америки. 

Студент повинен засвоїти та знати: предмет історії як науки, її структуру, основні 

функції та методи; основні історичні етапи розвитку та здобутки  європейської цивілізації; 

основні напрями та перспектив у вивченні та дослідженні американістики та європейських 

студій в Україні; 

вміти: знаходити, системно опрацьовувати та критично аналізувати джерела і 

літературу; викласти результати свого власного дослідження у письмовій формі чи усно за 

встановленими критеріями і формами. 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання (РН) 

1.1 Знати: предмет історії як науки, її 

структуру, основні функції та методи 

лекція, самостійна 

робота 

 

залік 10% 

1.2 Знати основні напрями, підходи та 

проблеми дослідження та вивчення 

історії  народів Європи та Америки 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ1 

 

5% 

1.3 Знати основні історичні етапи 

розвитку та здобутки  європейської 

цивілізації 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест)  

10% 

1.4 Знати основні напрями та 

перспективи у вивченні та 

дослідженні американістики та 

європейських студій в Україні 

лекція, самостійна 

робота 

бліц-

опитування з 

тем ЗМ2 

5% 

1.5 Знати роль факторів, які впливають 

на історичний розвиток народів 

Європи та Америки 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

20% 

1.6 Знати зміст найважливіших категорій 

та термінів історичної науки 

лекція, самостійна 

робота 

 

Залік 

10% 

2.1 Вміти: самостійно знаходити, 

системно опрацьовувати та критично 

аналізувати необхідні та доступні для 

вирішення фахового завдання джерела 

і літературу 

лекція, самостійна 

робота 

 

реферат  

 

10% 

2.2 Вміти викласти результати свого 

власного вивчення матеріалу чи 

дослідження проблеми у письмовій 

формі 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота (есе) 

20% 

2.3  Вміти осмислювати історичний 

досвід розвитку народів Європи та 

Америки 

лекція, самостійна 

робота 

Залік 10% 

2.4 Вміти:долати суперечності по суті 

отриманих результатів власної роботи 

чи обговорюваних проблем 

лекція, самостійна 

робота 

Залік 10% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

           

Уточнюються           

           

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.2 — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4 — 10 балів/ 6 балів. 

3. Бліц-опитування з тем ЗМ1 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

4. Бліц-опитування з тем ЗМ2 (2 опитування): РН 1.1 – 10 балів/ 6 балів.  

5. Реферат (ЗМ1): РН1.3 -  10 балів/ 6 балів. 

6. Реферат (ЗМ2): РН1.5 -  10 балів/ 6 балів. 

7. Підсумкова контрольна робота (залік): РН 2.1, 2.2 – 40 балів / 24 бали. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів: 

- бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування);  

- бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку рефератів та участь у бліц-

опитуванні);  

- бали, отримані за підсумкову контрольну  роботу (за письмові розгорнуті 

відповіді). 

(Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, тематику рефератів, 

питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний комплекс з 

даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний модуль включає в себе лекції 

та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння 

знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять 

теми 1 - 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 –8. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 

(контрольна робота, бліц-опитування, реферати) та підсумкового оцінювання (підсумкова 

контрольна робота (залік)).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (залік) – максимум 40 балів). 

Змістовий модуль 1 

Характеристика фаху, вимоги до 

студентів у вивченні 

американістики і європейських 

студій  

Змістовий модуль 2 

Структура та основні напрями 

вивчення американістики та 

європейських студій 

 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

Залік 

30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

(максимум) 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

 

модульна 

контрольна 

робота  

(есе) 

 

самостійна 

робота 

(2 бліц-

опитування, 

реферат) 

модульна 

контрольна 

робота  

(тест) 

 

20 (максимум) 10 (максимум) 20 (максимум) 10 (максимум) 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 

тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, оцінювання  

рефератів, модульних контрольних робіт. 

На лекційних заняттях проводяться бліц-опитування (загалом 4 за семестр) щодо 

понять та визначень, які студент має засвоїти в процесі опанування програмного матеріалу 

курсу. Правильна відповідь на одне запитання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент під час одного бліц-опитування – 5. 

Реферат студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 

модульного контролю з відповідного Змістового модулю. Критерії  оцінки реферату:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми       7-8 балів; 

 тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 5-6 балів; 

 реферат переважно компілятивного рівня     3-4 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-2 бали. 

Теми рефератів з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на 

першому занятті відповідного модулю: ЗМ1 – початок вересня; ЗМ2 – початок листопада.   

Есе студент подає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення модульного 

контролю з відповідного Змістового модулю. Критерії  оцінки есе: 

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція             17-20 балів; 

 обґрунтоване розкриття проблеми                 13-16 балів; 

 тема розкрита неповністю        9-12 балів; 

 есе переважно компілятивного рівня      5-8 бали; 

 розкритий лише один окремий аспект  теми                  1-4 бали. 

 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (кінець жовтня) і 

Контрольна робота ЗМ2 (середина  грудня).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій 

тестовій формі. Тест містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 

балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАЛІК) 

На передостанній лекції з дисципліни з усього обсягу пройденого і відведеного на 

самостійну роботу студентів матеріалу проводиться підсумкова контрольна робота  (2 

завдання). Студент повинен дати письмову розгорнуту відповідь. 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 20 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та 

зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу 

 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але 

допущені окремі помилки 

 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 4-6 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня  1-3 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі,  додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (модульні контрольні роботи, 

бліц-опитування, реферат, есе).   

Обов’язковою вимогою для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є 

набрання студентами не менше 20 балів під час семестрового оцінювання. Для студентів, які 

набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для 

одержання заліку необхідно у визначені викладачем терміни пройти співбесіду з пропущених 

лекцій для того, щоб набрати критичний мінімум і бути допущеним до складання заліку. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) - 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний  план  лекцій 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
самостійна 

робота 

Частина 1.  

Характеристика фаху, вимоги до студентів у вивченні американістики і європейських 

студій та здобутті кваліфікації бакалавра історії 

1 

Вступ. 

Тема 1. Предмет та функції історії як науки у 

взаємозв’язку з іншими галузями знань 

2 4 

2 Тема 2.  Історія, суспільство, політика, ідеологія 4 8 

3 Тема 3. Тексти, джерела та література 4 8 

4 

Тема 4. Характеристика навчального процесу та 

вимоги до студентів у вивченні американістики та 

європейських студій 

3 8 

5 Есе за змістом тем ЗМ1 - 4 

6 Модульна контрольна робота 1 (тест) 1 - 

Частина 2. 

 Структура та основні напрями вивчення американістики та європейських студій 

 
- 

7 
Тема 5. Історико-хронологічний підхід в 

американістиці та європейських студіях 
4 4 

8 
Тема 6. Регіональний та краєзнавчий аспект в 

американістиці та європейських студіях 
2 4 

9 
Тема 7. Проблемно-тематичний підхід у вивченні та 

дослідженні історії країн Європи та Америки 
4 8 

10 
Тема 8. Самостійні письмові роботи студента. Наукові 

історичні дослідження 
4 8 

11 Реферат за змістом тем ЗМ2 - 4 

12 Модульна контрольна робота 2 (тест) 1 - 

13 Підсумкова контрольна робота 1  

 ВСЬОГО 30 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота – 60  год. 
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