
Повна назва: Актуальні проблеми історії 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 «Актуальні проблеми історії України» (6,5 кредитів ECTS – 195 год.) 

розроблений за модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), 

групові заняття (42 години), самостійну роботу (125 годин), систему контролю та обліку 

знань. Передбачається написання і захист рефератів, тестовий контроль, підсумкові 

контрольні роботи за модулями, складання іспиту. 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Базис історії України. 

Тема 1. Навчальна дисципліна «Історія України». 

Тема 2. Історіографія та джерельна база історії України. 

Змістовний модуль 2. Основні проблеми історії України. 

Тема 3. Особливості етнополітичної історії України. 

Тема 4. Соціально-економічна історія України. 

Тема 5. Історія української державності. 

Тема 6. Особливості політичного руху в Україні. 

Тема 7. Релігія і церква в історії українського народу. 

Тема 8. Народні рухи в Україні. 

Тема 9. Україна в системі міжнародних відносин. 

Тема 10. Історія української еміграції. 

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. 

Кінцеві результати вивчення курсу включають: 

 набуття навичок застосування історичної, методичної та педагогічної інформації в ході 

аналізу сучасних історичних явищ та процесів. 

 вироблення у студентів підходу до суспільних явищ з позиції історизму, діалектичного 

розуміння багатогранності, різноманітності, багатоваріантності та суперечності 

історичного процесу. 

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


