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ВСТУП
1. Мета дисципліни -  ознайомити студентів з основними періодами формування української 

діаспори та головними проблемами української еміграції у світі; проаналізувати роль і значення 
особистостей, культурно-освітніх, громадських організацій української діаспори у різних частинах 
світу щодо збереження історико-культурної спадщини українства за кордоном. Формувати у 
студентів здатність використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони 
та популяризації історико-культурної спадщини української діаспори в країнах Західної Європи та 
Америки.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати складові елементи історії української діаспори, головні визначення та 

категорії, етапи формування історико-культурної спадщини української діаспори у світі.
2. Вміти аналізувати законодавчі та нормативно-правові акти у сфері регулювання 

міграційних процесів та туризму, оцінювати потенційні ризики, які можуть виникати при в’їзді 
українського громадянина в іншу країну.

3. Володіти елементарними навичками критичного аналізу та встановлення причинно- 
наслідкових зв'язків між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності країн 
Західної Європи та Америки в процесі історичного розвитку.
3. Анотація навчальної дисципліни:

Ознайомлення з історико-культурною спадщиною української діаспори в світі: найбільш 
визначними діячами світового українства, духовними центрами української церкви у світі, 
сучасною національною ідентичністю представників української діаспори в різних країнах. 
З’ясування впливу глобалізації на формування українського глобального простору та консолідації 
української діаспори у створенні інформаційних та соціальних мережевих структур.

4. Завдання (навчальні цілі) : формування цілісної системи знань про історію української 
діаспори та її історико-культурну спадщину у світі. У результаті вивчення курсу студенти повинні 
засвоїти елементи науково-дослідної роботи, вміти оцінювати головні тенденції функціонування 
української діаспори в умовах глобалізації, набути навички роботи із науковою літературою та 
джерелами, їх застосування для практичного вирішення питань історичної пам’яті та охорони 
матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України в інших країнах, передусім в Західній 
Європі та Америці.

5. Результати навчання за дисципліною: __________________ ________________________
Результат навчання ~1 Методи

--------- (1.знатіГ,2 вміти, 3. комунікаиія)------------Форми (та/або оцінювання та Відсоток у
методи і технології") пороговий підсумкові

Код Результат навчання викладання і критерій й оцінці з
навчання оцінювання (за дисципліни

__________________________________________________________ необхідності) __________
7.7 Знати категоріальний апарат історії лекція, самостійна контрольна 10%

виникнення та трансформації української робота робота 1 (тест)
_____ діаспори.____________________________________________________________________________________
7.2 Знати основні шляхи та способи лекція, самостійна контрольна 5%

______ формування західної української еміграції робота_________________робота 2 (тест)_________________
7.3 Знати основних діячів та важливі події в лекція, самостійна контрольна 5%

______ історії української діаспори_______________ робота________________ робота 2 (тест)_________________
2.7 Вміти характеризувати (визначити риси, які Семінар усне опитування 16% ■

характерні й властиві) регіональні
особливості історико-культурної спадщини 

_____ української діаспори____________
2.2 Вміти оцінювати роль історико-культурної Семінар усне опитування 16%>
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1 — 10 балів/6 балів*.
2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2. 1.3 -  10 балів/6 балів.
3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 -  4 бали / 2 бали.
4. Реферат з тем ЗМ2: Р Н 2. 6- 4  бали /2 бали.
5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1 -1 6  балів/10 балів.
6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.2 -1 6  балів/10 батів.

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

- підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання -  екзамен;
-максимальна кількість балів, які може отримати студент -  40 балів;
- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння характеризувати (визначити риси, 

які характерні й властиві) регіональні особливості історико-культурної спадщини української 
діаспори, вміння оцінювати роль історико-культурної спадщини в збереженні ідентичності 
представників української діаспори.

- форма проведення екзамену -  письмова, види завдань -  завдання, які потребують розгорнутих 
відповідей;

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається складеним -  24 
бали.

Необхідна умова допуску до екзамену, студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру 
набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум допуску до 
екзамену 36 балів.

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 під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за виконання рефератів; бали, 
отримані під час модульного контролю (за виконання тестових завдань), а також бали, отримані 
під час складання підсумкового контролю (екзамену), а саме: за виконання запропонованих 
завдань.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе 
лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 
засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) 
входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) -  теми 8-13.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання 
(контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання (екзамен).

Загальна сума балів -  100 балів (із них, семестрове оцінювання -  максимум 60 балів; 
підсумкове оцінювання (екзамен) -  максимум 40 балів).

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Особливості формування істерико- Регіональна особливість істерико- Екзамен

_____ культурноїспадщини української діаспори______культурної спадщини української діаспори____________
___________ 30 заліковий бал (максимум)__________________ 30 залікових балів (максимум)______

Самостійна Семінари Модульний Самостійна Семінари Модульний 40
робота контроль робота контроль балів

____ (реферат)_________________ ___________________ (реферат)____________________________
4 16 10 4 16 10 (макси-

(максимум)_____ (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) мум)



Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 
доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0.5 до 4 
балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є:

• повнота розкриття питання 1 бал;
• логіка викладення 1 бал;
• використання основної і додаткової літератури 1 бал;
• аналітичні міркування, вміння робити висновки 1 бал.

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модулю, 
зокрема Реферат 1 (перший тиждень жовтня) і Реферат 2 (останній тиждень листопада).
Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 4 бали;
• тема розкрита неповно 3 бали;
• реферат суто компілятивного рівня 2 бали;
• розкритий лише окремий аспект 1 бал.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 
контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 - 1 0  питань і Контрольна 
робота 2-10 питань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал.

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.

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 
Критеріями оцінювання відповіді є:

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені грунтовні 16-18 
висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 
матеріалу
Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 10-12 
помилки
Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 4-6 
матеріалу
Відповідь має значні помилки 1-3

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 
менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 
складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до екзамену -  36 
балів.

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовий 
модуль 1

Змістовий 
модуль 2

Екзамен Підсумкова
оцінка

Мінімум 18 18 24 60
Максимум ЗО ЗО 40 100










