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Мета та завдання дисципліни
Мета: виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний
матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища
української історії та культури в контексті світової історії;
порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації
історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати
потрібну інформацію з минулої та сучасної історії та культури
України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних
процесів; формування і розвиток гуманістичного світогляду, поваги
до людини будь-якої національності, виховання національної
самосвідомості і гідності, патріотизму.
Основнізавдання дисципліни:
показати студентам, що минуле України має тисячолітню
традицію і є історією одного з найбільших європейських народів;
навчити студентів аналізувати історичні та культурні
джерела, пам’ятки минулого, що дозволяють аналітично мислити й
об'єктивно сприймати події історії України;
навчити студентів розуміти історичні процеси, що
відбувалися в Україні з найдавніших часів, показати розвиток
державотворчої діяльності, суспільних та культурних процесів;
протягом викладання курсу “Історія України та української
культури” формувати із студентів свідомих громадян України з
почуттям відповідальності за історичну долю своєї держави.
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Тематика дисципліни
Тема 1.Історія України з найдавніших часів до ХVIII ст.
Тема 2.Історія України ХІХ – ХХІ ст.
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Організаційнометодичні форми
вивчення
Форми контролю
D

E

Стиль та методика навчання
Лекційні заняття, семінарські (практичні) заняття
Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, реферативна
робота,усний екзамен
Компетентності
ЗК4. Здатність до аналізу та синтезу.
ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Результати навчання
РН4.(З) Знати основні методи системного аналізу, закономірності
побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач
аналізу та синтезу.
РН5.(У) Уміти використовувати результати проведеного аналізу для
синтезування отриманої інформації.
РН7.(К) Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в
групах.
РН8.(АВ) Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх

аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої
культури.
РН9.(У) Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної
історії України, правових засад та етичних норм у соціальній
діяльності.
РН11.(У) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі
закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди
тощо.

