




 

 

1. Мета дисципліни – забезпечити отримання студентами сучасного рівня знань щодо історії  

головних українських наукових та освітніх центрів за кордоном, інформування про провідних 

українознавців світу, сформувати основу для системного бачення сучасного стану вивчення 

україністики, особливостей здійснення українознавчих досліджень в різних країнах світу. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні чинники і головні етапи процесів формування українських освітніх та 

наукових центрів впродовж ХХ ст. і до сьогодні. 

2. Вміти аналізувати умови та обставини роботи українознавчих осередків зарубіжжя. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків в контексті вивчення зарубіжної україністики. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: Ознайомлення з термінологічно-понятійним апаратом, 

пов’язаним з еміграцією та діаспорою. Розгляд та аналіз процесів формування і становлення 

головних центрів українознавчих досліджень в ХХ-ХХІ ст. Прослідковування процесу 

еволюції знань про Україну за кордоном від накопичення інформації до її наукового 

осмислення. Усвідомлення важливості діяльності українських наукових та освітніх центрів як 

фактора нерозривності наукових досліджень в Україні та в діаспорі. Опанування основних 

методів та прийомів опрацювання матеріалів українознавчого характеру та привертання 

уваги іноземців до України та україністики. З’ясування ролі та місця новітніх засобів обробки 

інформації задля збереження української культурно-історичної спадщини. Наголошення на 

перспективах співпраці вітчизняних вчених-українознавців з закордонними вченими та 

дослідниками-україністами зарубіжжя. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про зарубіжне 

українознавство. У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти елементи науково-

дослідної роботи, знати основні етапи формування мережі українських наукових та освітніх 

центрів за кордоном, вміти аналізувати джерельну та історіографічну інформацію, розуміти 

закономірності, пов’язані з діяльністю українських наукових та освітніх осередків в різних 

країнах світу, виокремлювати найважливіші здобутки і подальші перспективи роботи 

українознавчих центрів за кордоном та можливості щодо співпраці з навчальними закладами 

в сучасній Україні. 

Дисципліна спрямована на формування компетентностей: 

ЗК 11.Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 

ФК 13. Здатність застосовувати основні етапи історичного процесу навчання історії для 

планування та організації освітньо-виховного процесу при вивченні історії. 

ФК 19. Здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, політичну 

культуру, національну гідність та історичну національну пам’ять. 
 

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 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати термінологічно-понятійний апарат, 

джерела та літературу до курсу, періодизацію 

теми 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота ЗМ1,  

залік 

15% 

1.2 Знати умови та обставини формування 

українського еміграційного середовища 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота ЗМ1,  

залік 

20% 

1.3 Знати особливості створення перших 

українських освітніх закладів за кордоном 

лекція контрольна 

робота ЗМ1,  

залік 

15% 



 

 

(початок ХХ ст.) 

2.1. Вміти обґрунтувати важливість діяльності 

українських освітньо-наукових установ в 

Чехословаччині 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота ЗМ2,  

залік 

20% 

2.2 Вміти визначити умови роботи і результати 

функціонування українських наукових і 

освітніх організацій у Європі 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота ЗМ2,  

залік 

10% 

2.3 Вміти розуміти діяльність українських 

освітніх та наукових закладів у Канаді та 

США як складову загальноукраїнського 

наукового-освітнього процесу 

лекція, 

самостійна 

робота  

контрольна 

робота ЗМ2,  

залік 

20% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (ОК 27)/ 

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 

ПРН15. Вміти характеризувати об’єктивно та 

неупереджено історичні події та постаті різних 

історичних періодів 
+ +  + +  

ПРН16. Уміти переносити систему наукових історичних 

знань у площину навчального предмета історії, чітко і 

логічно розкривати основні теорії та етапи розвитку 

історичної науки 

+ + +   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (есе): РН 1.1, РН 1.3 – 20 балів / 12 балів*. 

2. Самостійна робота з тем ЗМ1 (есе): РН 1.2 – 15 балів / 9 балів*. 

3. Контрольна робота з тем ЗМ2 (есе): РН 2.1, РН 2.3 – 20 балів / 12 балів*. 

4. Самостійна робота з тем ЗМ2 (есе): РН 2.2 – 15 балів / 9 балів*. 

6. Підсумкова контрольна робота (залік): 30 / 18 балів*. 

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

контролю. 

 

Підсумкове оцінювання: залік. 

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом – 30 балів; 

- форма проведення – письмові завдання у вигляді двох теоретичних питань; 

- результати навчання, що будуть оцінюватись – знання наукової термінології, основних 

напрямків та етапів формування українських культурно-освітніх та наукових центрів, вміння 

структурувати та аналізувати отримані знання, виявляти і розуміти закономірності діяльності 

українських культурно-освітніх та наукових центрів. 

- мінімальний пороговий рівень оцінки, за якої залік вважається складеним – для 

отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути меншою 

18 балів (рекомендований мінімум). 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше, ніж 42 бали 

(рекомендований мінімум). 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції і самостійну роботу студентів. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в 



 

 

двох формах: семестрове оцінювання (дві модульні контрольні роботи (тестування), 

самостійна робота (написання академічних есе) і підсумкове оцінювання (залік). 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять вступ і теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 4-6. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

 

Семестрова робота та модульний контроль 

Після завершення Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться модульні 

контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 і Контрольна робота ЗМ2. 

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

формі у вигляді есе. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 

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

складання МК, і даний модуль йому не зараховується. 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота виконується студентом протягом змістового модуля після 

проходження певних тем у вигляді поглибленого опрацювання матеріалу і оформлюється у 

вигляді есе. 

Критерії оцінювання завдання у вигляді есе:  
1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція           15-14 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми               13-11 балів; 

3. тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування     10-7 балів; 

4. робота переважно компілятивного рівня              6-4 бали; 

5. розкритий лише один окремий аспект теми             3-1 бал. 

 

Підсумковий контроль знань студентів у вигляді заліку 

На останньому занятті кожного змістового модуля проводиться підсумкова контрольна 

робота у вигляді двох теоретичних питань, кожне з яких оцінюється у 10 балів. 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи у вигляді теоретичних 

питань: 

Бали Критерії оцінювання 

10-9 Відповідь повна, наявні власне бачення проблеми і висновків, використання 

джерел 

8-7 Відповідь повна, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

6-5 Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 

4-3 Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 

0-2 Відповідь має значні помилки, або відсутня 
 

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

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (самостійної роботи (есе)). 

Змістовий модуль 1 

Історія створення українських 

науково-освітніх центрів за 

кордоном 

Змістовий модуль 2 

Діяльність основних українських 

освітніх та наукових центрів за 

кордоном 

Підсумковий 

контроль / 

залік 

35 залікових балів (максимум) 

21 заліковий бал (мінімум) 

35 залікових балів (максимум) 

21 заліковий бал (мінімум) 
 

30 балів 

(максимум) 

 

 

Самостійна робота 

(есе) 

Модульний контроль 

(есе) 

Самостійна робота  

(есе) 

Модульний контроль 

(есе) 

15 

(максимум) 

20 

(максимум) 

15 

(максимум) 

20 

(максимум) 

9 

(мінімум) 

12 

(мінімум) 

9 

(мінімум) 

12 

(мінімум) 

18 балів 

(мінімум) 



 

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом під 

час семестрового оцінювання не менше, ніж 42 бали (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 

42 бали. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 42 18 60 

Максимум 70 30 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин – відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються відповідно до нормативних документів 

Університету. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за погодженням 

з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли студент має 

бажання збільшити кількість балів (але не більше, ніж до 100) він складає залік. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і самостійної роботи. 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 

 
самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Історія створення українських науково-освітніх центрів за 

кордоном 

1 

Вступ. Терміни, поняття, періодизація. Джерела та література.  

Тема 1. Формування українського еміграційного середовища 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

4 8 

2 
Тема 2. Поява перших українських освітніх осередків за 

кордоном.  
6 6 

3 
Тема 3. Складнощі організації і забезпечення діяльності 

перших зарубіжних українських освітніх центрів. 
4 8 

4 Контрольна робота з тем ЗМ1 (аналітичні питання) 2 - 

Змістовий модуль 2. Діяльність основних українських науково-освітніх центрів за 

кордоном 

5 Тема 4. Українські освітньо-наукові центри в Чехословаччині  4 8 

6 
Тема 5. Головні українські освітні та наукові осередки в інших 

країнах Європи 
6 12 

7 Тема 6. Українські науково-освітні центри в Канаді та США 6 14 

8 Контрольна робота з тем ЗМ 2 (аналітичні питання) 2 - 

 ВСЬОГО 34 56 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Самостійна робота – 56 год. 
 

 

 

 



 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції у Чехо-

Словаччині: Український вільний університет (1921–1945). – К., 1994. 

2. Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську 

самобутність. – К., 1992. 

3. Куропась М. Історія української еміграції в Америці. Збереження культурної спадщини. – 

Нью-Йорк, 1984. 

4. Мерфі Н. Українці в США: збереження національних та культурних традицій. – Донецьк, 

2010. 

5. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома 

світовими війнами. Прага, 1942. 

6. Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля 

документальних колекцій). Київ, 2008. 

7. Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в 

міжвоєнній Чехо-Словаччині. – Нью-Йорк-Прага, 2005. 

8. Срібняк І. В. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах 

Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька 
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