
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Силабус дисципліни  

 

«ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ» 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

Кафедра суспільних наук 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин»,  

Освітньо-наукова програма – «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 1, семестр – другий 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Романюк Неля Йосипівна 

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-sn/m-sklad-sn/romanyuk-nelya-josipivna 

Контактна інформація Тел. 0969087303, e-mail: romnk45@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=290 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber 

щосереди з 13.00 до 15.00 

 

3. Анотація дисципліни 
Вивчення курсу «Історія та культура України » сприяє формуванню у майбутніх 

фахівців цілісного розуміння національної історії та культури. Історія вчить кожну людину, 

спираючись на досвід попередніх поколінь, засвоювати його уроки, формувати на цій основі  

власні переконання, громадянську позицію, здобути навички, вміння, необхідні для 

практичної діяльності. Знання історії та культури нашої держави є важливими чинником 

ефективної участі людини в суспільному житті, виховання патріотизму, консолідації 

суспільства задля вирішення певних соціальних завдань. Навчальна дисципліна «Історія та 

культура України» є нормативною у підготовці фахівців спеціальності «Захист і карантин 

рослин». 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань про соціально-політичні процеси 

минулого та сучасності, ознайомлення студентів з основами сучасних підходів до історії 

національної культури, особливостей її розвитку в різні періоди історії держави. 

Цілі навчальної дисципліни: систематизувати набуті знання з історії та культури 

України, навчити студентів правильно і чітко розуміти витоки українського народу, етапи 

формування державності, здатність розуміти закономірності національного історико-
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культурного процесу для формування загальних та фахових компетентностей  для успішного 

здійснення професійної діяльності.  

 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 14. 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. 
 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 22 6 

Практичні 26 4 

Самостійна робота 72 110 

Всього: 120 120 
 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни очний та змішаний, у якому поєднуються традиційні 

форми навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle. Для заочної 

форми навчання поєднуються очний та дистанційний формати викладання дисципліни. 
 

 

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Київська Русь. Галицько-Волинське князівство. Культура 

княжої доби  11 11 

2 Т2 Литовсько-польська доба української історії.(ХІV-ХVІ ст.) 

Виникнення українського козацтва. 11 11 

3 Т3 Національно-визвольна війна українського народу середини 

ХVІІ ст. Козацько-гетьманська державність. 
11 10,5 

4 Т4 Україна в другій пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 11 12,5 

5 Т5 Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток 

України у ХІХ ст. 13 11 

6 Т6 Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні 13 13 

7 Т7 Україна у міжвоєнний період 11 12,5 

8 Т8 Україна в роки Другої світової війни. 12 12,5 

9 Т9 Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток 

України у другій пол. ХХ ст. 11 13 

10 Т10 Україна наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. 16 13 

Разом : 120 120 
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5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 11 5,5 

Практичні заняття 2 13 26 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 16,5 1 16,5 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
 

 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних завдань дисципліни. Виконання практичних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань значно формалізовано: відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

6. Результати навчання 
 

Шифр Результат навчання 

РН1 

 

 

Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 

активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей. 

РН15 Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цінності та 

демократичного устрою України 

РН16 Знати основні історичні етапи розвитку предметної області 

 
 

7. Пререквізити 
Без обмежень.  

8. Політика дисципліни 
Правилами поведінки учасників освітнього процесу є відвідування занять та академічна 

активність (підготовка доповідей, участь у дискусіях, виступ на студентській конференції). 
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9. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П. та ін. Українська культура у європейському 

контексті. – К.: Знання, 2007. – 679 с. 

2. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посібник. 7-е видання, стереотипне – К.: 

Академвидав, 2018. – 720 с. 

3. Британ В. Т., Висоцький О. Ю. Історія України з давнини до початку XXI століття. 

Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. 170 с. 

4. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.  

5. Грушевський М. Історія України. 

6. Історія України /В.О. Колосюк, Н.М. Левицька, С.Б. Буравченкова та ін.: Навчально-

методичнийпосібник. – К.: НУХТ, 2011 — 308 с. 

7. Історія України: нове бачення. 2-е вид. / За.ред. В.А.Смолія. – К., 2000. 

8. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів /За заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с.  

9. Історія української культури: Навчальний посібник / За ред. О.Ю.Павлової. - К.: 

Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.  

10. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник / За ред. С.М. 

Клапчука. 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 358 с. 

11. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст.: 

Навч.посіб. – Харків, 2001. 

12. Крилова Н. І. Історія культури України : навч. посібник з мультимедійним додатком 

для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / Н. І. Крилова, О. В. Сараєва ; 

М-во освіти і науки України, ПДТУ. Каф. українознавства. - Маріуполь : ПДТУ, 2015. 

- 254 с. 

13. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч.посіб. – К., 2001. 

14. Литвин В.М., Мордвинцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: Навч.посіб. – К., 

2002  

15. Пасічник М. С. Історія України: Державницькі процеси, розвиток культури та 

політичні перспективи : Навчальний посібник / М. С. Пасічник. – 2-ге вид., стереотип. 

– Київ : Знання, 2006. – 735 с. 

16. Світлична В.В. Історія України: Навч. посібн. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 

2012. – 384 с. 

17. Субтельний О. Україна: історія. –К.,1993. 

18. Хома І.Я, Сова А.О., Мина Ж.В. Історія української культури: Навчальний посібник. - 

Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – 356 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного університету, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. 

Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій). 

3. Освітні веб-ресурси: 

https://www.twirpx.com/file/64875/
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/132321/source:default
https://www.twirpx.com/file/951599/
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