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1. Мета дисципліни – здобуття теоретичного фундаменту знань проблеми 

інтеграційного руху України, усвідомлення сутності головних тенденцій та 

закономірностей практичного поступу країни у євроінтеграційному напрямку, формування 

у студентів уміння спиратися на концептуальні основи національної стратегії держави. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати сучасні методи історичного пізнання; історичний термінологічно-

понятійний апарат; характер і особливості інтеграційного розвитку України та світу; 

основні історичні події в межах курсу, їх періодизацію, джерельну базу, причини та 

наслідки.  

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання 

нової інформації з використанням сучасних  технічних засобів; науково оцінювати 

роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному  процесі, подіях і явищах. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна складається із 2-х блоків: теоретичні підвалини 

інтегрування, світові інтеграційні процеси та входження України в європейські 

структури; основи політичного, безпекового та інформаційного інтегрування України 

Осмислення ідеї євроінтеграційного поступу має ціннісно-ідеологічний  вимір та 

вимір безпеки. Навчальна дисципліна дозволить закріпити уміння: проводити 

моніторинг ситуації (аналіз, висновки, прогнози); ілюструвати твердження 

історичними прикладами; узагальнювати матеріал  відповідними схемами та 

таблицями; проводити короткі огляди передісторії певних проблем; готувати матеріли 

на круглі столи, для контент-аналізу текстів масової комунікації тощо.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) - здатність у процесі навчання, здійснювати аналіз 

історичних явищ і подій, що передбачає застосування теорій та методів історичної 

науки; формування вмінь студентів системно й історично аналізувати політичний, 

соціально-економічний бекграунд інтеграційного руху України; вироблення навичок 

компаративного бачення світових процесів; порівняння змісту різних текстів, пошук 

та узагальнення інформації з досліджуваної проблеми; критичне усвідомлення 

взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами у минулому та сучасності; 

сприяння усвідомленню сутності інтеграційних процесів та явищ; персоніфікація 

історії інтеграції. 

Загальні компетентності – знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; здатність працювати у команді; навики здійснення безпечної 

діяльності; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань; здатність 

реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства.  

Фахові компетентності – критичне усвідомлення відмінностей в історіографічних 

поглядах різних періодів і контекстів; знати найважливіші події та аналізувати 

процеси державотворення в сучасній Україні.   
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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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати наукову хронологію, періодизацію і 

характеристики основних етапів 

інтеграційного руху 

Лекція Залік, набрання не 

менше 60% балів;  
К / Р , 60% правильних 

відповідей 

15% 

 

1.2 Знати основні інтеграційні тенденції  в 

конкретні історичні періоди 

Лекція Залік, набрання не 

менше 60% балів; 

К / Р , 60% правильних 

відповідей 

15% 

 

1.3 Знати найважливіші факти, події в історії 

інтеграції 

Лекція, 

самостійна 

робота 

К / Р , 60% правильних 

відповідей; залік, 

набрання не менше 

60% балів 

25% 

 

2.1 Вміти всебічно розглядати проблему 

дослідження з використанням відповідних 

джерел і наукової літератури 

Самостійна 

робота 

 

Презентація 5% 

2.2 Вміти інтерпретувати інформацію з 

різноманітних джерел 

Самостійна 

робота 

Презентація 5% 

2.3 Вміти досліджувати життя та діяльність 

певних постатей інтеграційного руху у 

контексті їхньої історичної доби 

Самостійна 

робота  

Тест, 60% правильних 

відповідей 

5% 

2.4 Вміти робити висновки про результати 

діяльності осіб, спільнот та структур у 

конкретні історичні епохи 

Самостійна 

робота 

Презентація 5% 

2.5 Вміти виявляти закономірності та 

особливості національного та світового 

поступу в інтеграційній сфері, їх 

взаємозалежності у процесі історичного 

розвитку  

Лекція залік, набрання не 

менше 60% балів 

10% 

2.6 Вміти виявляти і опрацьовувати належним 

чином джерела інформації 

Самостійна 

робота 

Тест, 60% правильних 

відповідей 

5% 

4.1 Прийняти і обґрунтувати рішення, що 

дозволяють виявляти спільні й відмінні 

риси в підходах українських і зарубіжних 

істориків до історії інтегрування 

Лекція Залік, набрання не 

менше 60% балів 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни/  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4.1 

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на 

сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії 

України у контексті європейської та світової історії. 
 + +   + + +   + 

Знати сутність та особливості українського державотворення в 

різні історичні періоди. 
+  +      +  

Знати найважливіші події та аналізувати процеси 

державотворення  в  сучасній  Україні. 
   + +   + +  

Знати особливості суспільно-політичних та національно-

культурних процесів в радянській  Україні  за  доби 

тоталітаризму. 
   +    + +  
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

Самостійна робота (тести, презентації): РН 1.3, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3, РН 2.4, РН 2.6 - 50 

балів / 30 бали*.  

Контрольна робота (тест) блоки 1 та 2: РН 1.1, РН 1.2, РН 1.3 - 10 балів/6 балів*.  

Залік (розлогі відповіді на два запитання): РН 1.1; РН 1.2; РН 1.3, РН 2.5, РН 4.1 - 40 балів/ 

24 бали*.  

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

контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік.  

Обов’язковою умовою для отримання заліку є написання студентом підсумкової 

контрольної роботи і виконання творчого завдання.  

- Студент, який не набрав 60 балів за результатами семестрового оцінювання, не склав залік і 

йому у відомість проставляється оцінка «не зараховано».  

Для складання заліку під час перескладання, яке призначається відповідно до затвердженого 

деканатом графіку, студент має відпрацювати викладачу ті види семестрового оцінювання на яких не 

набрав мінімальної кількості балів (контрольна робота, пропущені чи з незначною кількістю набраних 

балів семінарські заняття). У разі якщо студент не отримав залік під час перескладання викладачу, 

відбувається перескладання комісії. Для перескладання на комісії студенту пропонується перелік 

запитань та завдань, які мають перевірити всі результати навчання за даною дисципліною.  
 

7.2 Організація оцінювання:  
Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний модуль включає в себе лекції, 

самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння 

знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів 

здійснюється під час семестрового оцінювання (контрольна робота, тести, презентації) та 

підсумкового оцінювання (залік).  

Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (самостійна 

робота, контрольна робота) і підсумковий контроль (залік).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий 

контроль – 40 балів). 

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 (тести, презентації); 

Блок 1. 

Теоретичні підвалини 

інтегрування, світові 

інтеграційні процеси та 

входження України в 

європейські структури. 

Блок 2. 

Основи політичного, 

безпекового, 

інформаційного 

інтегрування України 

Залік 

30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів 

(максимум) 

40 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

Контрольна 

робота (тест) 

Самостійна 

робота 

Контрольна 

робота (тест) 

25 

максимум 

5 

максимум 

25 

максимум 

5 

максимум 

15 

мінімум 

3 

мінімум 

15 

мінімум 

3 

мінімум 
24 бали 

(мінімум) 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем 

програми дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння 

матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у формі 

контрольної роботи на останньому семінарі з 1 та 2 блоків дисципліни. Самостійна 

робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.  

Також до самостійної роботи входять чотири презентації, які оцінюються до 5 балів 

кожна (повна візуалізація проблеми – 5 балів; відображення більшості напрямів 

проблеми – 4 бали; розкриття певних частин проблеми – 3 бали; поверхове розкриття 

проблеми – 2 бали; відсутнє розкриття проблеми – 1-0 балів). 

Критерії оцінювання самостійної роботи у тестовій формі (від 0 до 5 балів): 

12 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал; 

б) невірна відповідь – 0 балів. 

 
Таблиця переведення тестових балів за самостійну роботу в залікові бали 

Бали за самостійну 

роботу за 

результатами 

тестування 

Залікові бали 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

5-6 2 

3-4 1 

0-2 0 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
По завершенні вивчення кожного змістової частини студент пише контрольну роботу 

(тест). Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. Контрольна робота 

проводиться у письмовій тестовій формі і виконується на останній лекції із кожної змістової 

частини курсу. Максимальна кількість балів, яку можна набрати за контрольну роботу - 5 

балів.  

Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, зобов'язаний надати 

відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату її 

проведення. 

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі: 24 запитання 

а) вірна відповідь на одне запитання          – 1 бал;  

б) невірна відповідь, відсутність відповіді – 0 балів. 

 
Таблиця переведення балів за модульний контроль у залікові бали 

Бали за результатами тестового 

модульного контролю 
Залікові 

бали 

21-24 5 

17-20 4 

13-16 3 

9-12 2 

5-8 1 

0-4 0 
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку 

Залік з навчальної дисципліни «Україна в європейських інтеграційних процесах» 

містить 2 питання, які оцінюються у діапазоні від 0 до 20 балів кожне. Критерії оцінок 

окремого залікового завдання: 

0 – питання не розкрито; 

1-11 балів –розкритий лише окремий аспект питання; 

12-17 балів – розкрита більшість аспектів питання; 

18-20 балів – розгорнута відповідь на питання. 

Студент, який дав відповідь на всі питання заліку і набрав не менше 24 балів добавляє 

у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами 

поточного контролю. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів необхідно у визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених 

семінарських занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання 

іспиту. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Блок 1 Блок 2  Залік 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 
  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій, самостійна робота 

№ п/п Назва лекції Кількість годин 

Лекції Самостійна 

робота 

 Блок 1. Теоретичні підвалини інтегрування, світові інтеграційні процеси та 

входження України в європейські структури. 

1. Вступ. Історіографія. Характеристика джерельної бази. 

Тема 1. Інтеграція як закономірність розвитку світового 

господарства. Феномен інтеграції в глобальну епоху. 
4 8 

2. Тема 2. Світові інтеграційні процеси 4 6 

3. Тема 3. Економічна інтеграція країн з перехідною економікою 

(1990-і рр.). 
4 2 

4. Тема 4.  Участь України в загальноєвропейському процесі:  

1. Входження України в європейські економічні та політичні 

структури 

2. Співробітництво України з НАТО. 

7 14 

 Модульна контрольна робота 1 1  

 Блок 2. Основи політичного, безпекового, інформаційного інтегрування України 

5. Тема 5.  Діяльність України в ООН та світових міжнародних 

організаціях. 
4 10 

6. Тема 6.  Проблеми входження України в світовий інформаційний 

простір. 
4 10 

7. Тема 7.  Концептуальні основи національної стратегії України. 1 10 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 1  

 Всього за семестр 30  60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: Лекцій – 30 год. Самостійна робота – 60 год. 
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9. Рекомендована література та джерела: 

1. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. – К.: ВО „Батьківщина”, 
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