
Графік 
контролю за самостійною роботою студентів Рівненського державного гуманітарного університету  

на ІІ семестр  2021-2022 н.р. на факультеті історії, політології та міжнародних відносин 
 

№ 
з/п 

Спеціаль- 
ність, курс 

Назва 
дисципліни Тема Форма 

контролю Дата Викладач 

Кафедра історії України 

1. ІЮ-31,32 Історія України Інкорпорація українських земель до складу 
Російської та Австрійської імперій колоквіум квітень 

2. ІА-31 Історія України 
Нового часу 

Розвиток української культури у другій половині 
ХІХ ст. презентація квітень 

3. ІЮ-31,32 

Духовно- 
культурний 

розвиток України 
ХІХ-ХХІ ст. 

Вплив протестантизму на розвиток духовної 
освіти в Україні ХІХ – першій пол. ХХ ст. 

творча 
робота травень 

проф. Галуха Л.Ю. 

4. ІЮ-41,42 Історія України 
поч. ХХ –ХХІ ст. 

Вступ західноукраїнських земель до складу 
СРСР: інкорпорація, окупація, приєднання чи 

возз’єднання 

наукове 
повідомлення квітень 

5. ІА-41 Історія України 
Новітнього часу 

Вступ західноукраїнських земель до складу 
СРСР: інкорпорація, окупація, приєднання чи 

возз’єднання 

наукове 
повідомлення березень 

6. ІА-11м Актуальні проблеми 
історії України 

Українська візія Другої світової війни: проблеми 
термінології, періодизації, історичної пам’яті реферат березень 

7. І-11м 
Українсько-

польські 
відносини ХХ ст. 

Міжнаціональний українсько-польський 
конфлікт в роки Другої світової війни: 

історіографія питання 
колоквіум квітень 

8. ІА-31 Історія Волині Волинь у роки Першої світової війни реферат квітень 

проф. Давидюк Р.П. 

9. І-11м Історична 
урбаністика 

Історико-краєзнавче дослідження села (міста, 
району) реферат травень 

10. Іст-21,22 
Основи 

музеєзнавства та 
архівна справа 

Історико-краєзнавче дослідження села (міста, 
району) реферат березень 

11. ІА-11 Музеєзнавство Історико-краєзнавче дослідження села (міста, 
району) реферат березень 

проф. Прищепа О. П.

12. Іст-21,22 Історія України Боротьба  діячів першої політичної еміграції за 
національне визволення України у 18 ст. колоквіум березень 

13. І-11м 
Сучасна 

історіографія 
історії України 

Українська революція 1917–1921 рр. у працях 
українських істориків 

контрольна 
робота квітень 

доц. Доброчинська В.А. 

14. ІА-11м 
Актуальні проблеми 

української 
археології 

Сучасний стан археологічної науки в Україні реферат березень 

15. ІА-11м 
Методика 

археологічних 
досліджень 

Методи досліджень античних пам’яток презентація квітень 
проф. Прищепа Б. А. 

16. Іст-11,12 Історія України Полемічна література. Діяльність Івана 
Вишенського 

реферат, 
тести квітень 

17. ІА-11 

Історія України 
Давнього та 

Середньовічного 
часу 

Козацьке бароко реферат, 
тести квітень 

18. ІА-21 Повсякдення 
української сім’ї 

Пошук (підбір) та огляд літератури за заданою 
проблематикою 

наукові 
публікації травень 

доц. Гуменюк О.В. 

19. ПЛ-21  Історія України Українські землі під владою Литви, Польщі, 
Угорщини і Туреччини круглий стіл березень 

20. ІА-31 
Історичний аспект 

туристичних 
ресурсів України 

Розробка туристичного маршруту з текстовим 
супроводом: Рівне – міжнаціональна єдність 

проведення 
екскурсій по 
маршруту 

квітень 

21. ІА-41 Експериментальна 
археологія 

Підготовка презентації на тему: 
експериментальне дослідження середньовічного 

гончарства 

представлення
презентацій квітень 

доц. Візітів Ю.М. 

22. ІЮ-31,32 Теорія та методика 
навчання історії 

Охарактеризуйте вимоги до організації сучасних 
форм  учбової діяльності з історії співбесіда березень доц. Бондар І.В. 

Кафедра всесвітньої історії 

23. ІЮ-31,32 
Нова історія країн 

Зх.Європи та 
Пн.Америки 

Робітничий рух в Англії та друга виборча реформа колоквіум травень проф.Гон М.М. 

24. Іст-21,22 Історія Росії Складання  хронологічних таблиць до окремих 
тем курсу ІНДЗ квітень доц.Сєвєрова О.В. 



25. ІА-11 Практична 
генеалогія Складання термінологічного словника курсу ІНДЗ травень доц.Сєвєрова О.В. 

26. Іст-21,22 Історія південних і 
західних слов’ян 

Кирило та Мефодій – видатні слов’янські 
просвітники реферат травень доц.Десятничук І.О. 

27. Іст-21,22 Етнодем. історія 
Європи 

Стародавній Рим: етнічна карта, демографічні 
зміни колоквіум березень доц.Плюта Н.В. 

28. Іст-11,12 Основи 
архівознавства 

Аналіз організації архівної справи в Україні: її 
стан та перспективи ІНДЗ травень доц.Синяк С.Л. 

29. ІА-21 
Історія сер віків 

країн Зх.Європи та 
Візантії 

Характеристика соціальних станів 
англосаксонських королівств. співбесіда квітень доц.Озимчук О.Б. 

30. ІА-21 Археологія доби 
Середньовіччя 

Характеристика археологічних знахідок 
германського залізного віку в болтах Данії ІНДЗ травень доц.Озимчук О.Б. 

31. ІА-11м 
Проблеми 

європейської 
археології 

Археологічна евристика колоквіум березень доц.Озимчук О.Б. 

32. ІЮ-41,42 
Новітня історія 

країн Зх.Європи та 
Пн.Америки 

Італія у другій половині ХХ ст. – поч. ХХІ ст. реферат квітень доц.Мартинчук І.І. 

33. ІА-41 
Історія країн 

Зх.Європи та Пн. 
Америки ХХ-ХХІ ст.

«Холодна війна» колоквіум травень доц.Мартинчук І.І. 

Кафедра політології і соціології 

34. 
 

МВ-41  
 

Дипломатичний 
протокол та 

етикет 
Офіційний мовний етикет презентація квітень доц.Вівчар І.В. 

35. МВ-11 Політологія Політична наука: об’єкт, предмет та 
становлення 

фронтальне 
опитування березень доц.Кундеус О.М. 

36. ІЮ-41,42 Соціологія Історія розвитку соціології контрольна 
робота квітень доц.Опанасюк Т.А. 

37. ІЮ-31,32 
Кримінальне 

право та процес 
України 

Актуальні питання кримінальної 
відповідальності за правопорушення, скоєнні 

неповнолітніми 

круглий 
стіл квітень доц. Кузьма Т.А. 

38. МВ-11 

Методи 
дослідження 
міжнародних 

відносин 

Застосування методу спостереження 
відображення політичної дійсності у мас-

медіа на прикладі обраної країни 
доповідь квітень доц.Андрощук І.М. 

39. МВ-21 
Аналіз 

зовнішньої 
політики 

Діяльність сучасних українських  
«Фабрика думок» презентація травень доц.Крет О.В. 

40. МВ-11 

Міжнародні 
інформаційні 
системи та 
технології 

Мобільні технології передачі даних бесіда травень доц.Крет Р.М. 

Кафедра філософії 
41. МВ-21 Філософія Філософія епохи Середньовіччя колоквіум травень доц.Ворон О.П. 
42. ІА-21 Філософія Філософія епохи Середньовіччя колоквіум травень доц.Ворон О.П. 
43. ПЛ-21 Релігієзнавство Релігія і церква в системі державно-церковних відносин колоквіум квітень доц.Ворон О.П. 

44. І-11м ПСЗФ 
Екзистенціалізм як напрям сучасної 

філософії: основні представники, основні ідеї 
написання 

есе 
квітень проф.Шевчук К.С. 

45. Іст-21,22 
Філософія 
політики 

Філософсько-політичні пошуки українських 
мислителів 

написання 
есе 

квітень доц.Ворон О.П. 

Кафедра політичних наук 
46. ПЛ-21 Теорія та історія 

демократії Демократія як соціальне явище семінар березень  доц.Невинна Г. Я. 

47. ПЛ 21 
Інформаційні 
технології в 

політологічних 
дослідженнях 

Технології збору даних лендінг 
(онлайн) квітень  проф. Герасимчук Т.Ф.

48. ПЛ-11 Історія політичної 
думки Розвиток політичного вчення лібералізму конспект 

праць травень  доц. Хаврук І.А. 

49. ПЛ-31 Основи геополітики 
і політичної Політико-географічне положення держави ІНДЗ 

(презентація) квітень  доц. Валюх Л.І. 

50. ПЛ-41 Прикладна 
політологія Інформаційні технології у виборчому процесі модуль квітень  доц. Постельжук О.П. 

51. ПЛ-31 Етнополітологія Етнополітичні проблеми України презентація квітень  доц. Івчик Н.С. 
 

 
Декан факультету 
історії, політології та міжнародних відносин                                                                                                       проф. Валерій Шеретюк 

 


