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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=2284 

2. Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань про 

сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній 

Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності, закріплення та 

розвиток загальних компетентностей бакалавра, зокрема: 

ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Основне завдання курсу «Історія України» полягає у тому, що він сприяє формуванню у 

студентів загальної й політичної культури, національної свідомості, світогляду патріота й 

громадянина України. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання: 

ПР15 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в  сталому розвитку 

техніки і технологій, у загальній системі знань  про природу і суспільство  

ПР17 Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні 

поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних  позицій  та  

політичних  переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та 

етичних норм. 

У підсумку ЗВО повинні  

знати найважливіші етапи історичного розвитку українського народу (первісна епоха, 

Київська Русь, литово-польська доба, національна революція XVII ст., період XVIII - XIX ст., 

епоха революції та визвольних змагань 1917 - 1921 рр., період 1920х - 1930х рр., II світова 

війна, післявоєнний розвиток 1945-1985 рр., національне відродження українського народу, 

розбудова української державності, проблеми сучасного розвитку України);  

вміти аналізувати і оцінювати явища розвитку українського суспільства в контексті 

світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для 

аналізу сучасної ситуації й перспектив розвитку України. 

4. Обсяг курсу. 4 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (підготовка до семінарських занять 

та ін.) 
90 



5. Пререквізити. Дисципліна спирається на знання з історії України відповідних курсів 

загальноосвітньої середньої школи. 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи 
кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. 0… 25.5 

1 Робота на І-му семінарському занятті 0… 8.5 

2 Робота на ІІ-му семінарському занятті 0… 8.5 

3 Робота на ІІІ-му семінарському занятті 0… 8.5 

Змістовий модуль 2.  0… 34.5 

1 Робота на ІV-му семінарському занятті 0… 8.5 

2 Робота на V-му семінарському занятті 0… 8.5 

3 Робота на VІ-му семінарському занятті 0… 8.5 

4 Робота на VIІ-му семінарському занятті 0… 9 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю  0… 60 

Екзамен 0… 40 

7. Політики курсу. Під час лекцій аналізуються проблемні ситуації, організується 

зворотний зв’язок з аудиторією шляхом формулювання запитань і стислих відповідей з обох 

сторін. На семінарських заняттях за допомогою викладача обговорюються проблеми з курсу, 

що вивчаються. Студенти безпосередньо беруть участь у дискусіях, зачитують повідомлення, 

виступають з рефератами. На семінарському занятті один із студентів групи доповідає по 

одному з питань, викладених у плані семінарського заняття, а також відповідає на поставлені 

студентами запитання. Якщо у відповіді допущено прогалини або помилки, інші студенти 

доповнюють й уточнюють відповідь.У відповідності до «Порядку надання дозволу на вільне 

відвідування занять» студенти можуть оформити індивідуальний план роботи. Для допуску до 

підсумкового контролю студенти мають набрати не менше 20 балів за семестр. 
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