
Повна назва: Історія України. 
Статус: Нормативна. 

Мета: прищепити студентам любов до героїчного минулого українського народу, 

виховати почуття а національної гідності, патріотизму і відповідальності за долю України, 

її народу, економічний та духовний розвиток країни, розширити і поглибити знання з 

історії України та краєзнавства, спонукати студентів до пошукової роботи. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс «Історія України» (21 кредит ECTS – 630 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (166 годин), групові заняття (160 годин), 

самостійну роботу (304 години), системи контролю та обліку знань. Складається з 7-ми 

частин, які послідовно викладаються в триместрах: 3-й (залік), 4-й (іспит), 7-й (іспит), 8-й 

(залік), 9-й (іспит), 10-й (залік), 11-й (залік). Передбачається написання і захист рефератів, 

тестовий контроль, підсумкові контрольні роботи за модулями, складання іспитів та 

заліків. 

Структура навчальної дисципліни: 

Ч.1. Модуль I. Історія України в системі історичних наук. Модуль II. Основні проблеми 

історії України давнього часу. 

Ч.2. Модуль І. Княжа доба в історії України. Модуль II. Велике князівство Литовське, 

Руське і Жемантійське. Модуль III. Українські землі в складі Речі Посполитої. Початки 

формування козацтва. 

Ч.3. Модуль І. Українські землі наприкінці ХVI – першій половині ХVII ст. Модуль ІІ. 

Українські землі наприкінці ХVII – першій половині ХVІІІ ст. Модуль ІІІ. Посилення 

наступу російського царизму на українську державність. Ліквідація Гетьманщини і 

Запорозької Січі 

Ч.4. Модуль І. Україна в складі імперій. Модуль ІІ. Україна на початку ХХ ст. Модуль ІІІ. 

Українська національно-демократична революція (1917-1921 рр.). 

Ч.5. Модуль I. Економіко-політичне становище України. Модуль II. Система 

тоталітаризму в Україні. 

Ч.6. Модуль I. Україна в роки Другої світової війни. Модуль IІ. Українська РСР в другій 

половині 40-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

Ч.7. Модуль I. Українська незалежна держава. Модуль IІ. Україна в ХХІ ст. 

Вихідні компетенції студента 

Знання:  

 змісту, учасників і наслідків історичних подій; 

 фактів біографії і діяльності історичних осіб, структур та організацій; 

 змісту історичних джерел, документів, історичних понять і термінів. 

Уміння: 

 визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій, явищ і 

процесів; 

 порівнювати різноманітні події і процеси в історії України та у всесвітній історії; 

 систематизувати документальні джерела і статистичні матеріали; 

 застосовувати набуті знання в аналізі сьогодення; 

 розкривати роль особистості в історії; 

 коментувати різні погляди на історичні події, факти, персоналії; 

 аргументовано відстоювати власну думку й позицію щодо історичних подій, фактів, 

персоналій; 

 інтегрувати явища національної культури в контексті європейської та світової 

культури; 

 користуватися історичною та політичною картами для висвітленні відповідних питань. 

Викладач: Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор. 

 

 


