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1. Профіль дисципліни 

Кафедра суспільних наук Освітній ступінь – перший 
(бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма – ОПП  
«Науки про Землю» 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – перший  
Компонент освітньої програми: є 
обов’язковим компонентом  
Цикл підготовки: загальної підготовки 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач Суліменко Олександр Григорович 
Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

sklad-sn/sulimenko-oleksandr-hryhorovych 
Контактна інформація Тел. 0503839234, e-mail: olexpost5@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/index.php 
Консультації Онлайн консультація через Viber щовівторка з 

13.00 до 15.00 год. 
 

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. 

 
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: сформулювати вірне розуміння етноісторичних витоків 
українського народу, етапів формування української державності, основних подій, що 
відбувалися в житті українського народу, особливостей розвитку культури в різні періоди 
історії. 

 
5. Організація навчання 



5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 20 6 
Практичні 22 6 
Самостійна робота 78 108 
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 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 1 10 10 
Практичні заняття 4 11 44 
Самостійна робота - - 6 
Разом:   60 
Модульна контрольна робота - - 40 
Всього: - 100 

 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Київська Русь. Галицько-Волинське князівство. Культура 
княжої доби  2 1 

2 Т2 Українські землі у ХІV – ХVІ ст. 2  
3 Т3 Національно-визвольна війна українського народу середини 

ХVІІ ст. 2 1 

4 Т4 Україна в др. пол. ХVІІ – у ХVІІІ ст. 2  
5 Т5 Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток 

України у ХІХ ст. 2 1 

6 Т6 Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні 2  
7 Т7 Україна у міжвоєнний період 2 1 
8 Т8 Україна в роки Другої світової війни. 2  
9 Т9 Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток 

України у др. пол. ХХ ст. 2 1 

10 Т10 Україна у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. 2 1 
Разом : 20 6 



Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 
тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є 
перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 
окремими розділами, причинно-наслідкових зв’язків між історичними подіями, процесами, 
явищами. Тестові питання дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень 
його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 
відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента 
слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 
6. Результати навчання 

Результатом вивчення дисципліни повинно стати здатність аналізувати і оцінювати 
явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії та з точки 
зору геополітичного становища України; здатність оцінювати події та діяльність людей в 
історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей; здатність ідентифікувати явища 
культури за їх національною приналежністю; вміти поєднувати фахову підготовку з 
опануванням знань з історії України та вітчизняної культури, здатність їх використовувати 
для вирішення професійних завдань; вміти розвивати історичне і критичне мислення.  

Компетентності відповідно до ОП «Науки про Землю» 
Загальні: 

ЗК02. 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.  

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
Програмні результати навчання: 

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, 
робити презентації та повідомлення.  

ПР16. Знати історію України та її культуру. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПР17. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця 
предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового способу життя. 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності Програмні результати навчання 

ПР13 ПР16 ПР17 
ЗК02  + + 
ЗК12 +   

 
7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
студент повинен знати: 



найважливіші події історії України;  
основні явища української історії та культури;  
суть історичних і культурних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються 

нині в Україні. 
студент повинен вміти:  
самостійно опрацьовувати навчальну літературу;  
відтворити засвоєну інформацію;  
аналізувати й узагальнювати опрацьований матеріал.  
 
 

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

активність (підготовка доповідей, участь у дискусіях, виступ на студентській конференції). 
 

9. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
9.1. Основна література: 

1. Бойко О.Д. Історія України: підручник. 7-е вид. К.: ВЦ «Академія», 2018. 720 с. 
2. Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. Короткі біографічні нариси. Історичні та 
художні портрети: довід. вид. / Кер. авт. кол. В.І.Гусєв. К.: Вища шк., 2002. 359 с. 
3. Воронянський О.В. Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Харків, 2005. 544с. 
4.  Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. 
Литвина. К.: Знання-Прес, 2006. 460 с.  
5. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, В. Грищенко; 
за ред. О. Ю. Павлової. К.: Центр учбової літератури, 2012. 408 с. 
6. Литвин В.М. Історія України: підручник. К., Вид-во «Наукова думка» НАН України, 2011. 
839 с. 
7. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, 1. В. 
Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. - К.: Центр учбової літератури, 2012. 408 с. 
8. Історія і культура України: електрон. підручник. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик. Д.: ДНУ ім. 
Олеся Гончара, 2016. 206 с.  
9. Лазарович М.В. Історія України: навчальний посібник. К., 2013. 685 с. 
10. Новий довідник: Історія України. /Крупчан С., Крупчан Т., Скопненко О., Іванюк О. К., 
2005. 736 с. 
12. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: Неупереджений 
погляд. Харків, 2010. 592 с. 
13. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних 
спеціальностей вищих закладів освіти. К., Львів, 2003. 308 с. 
14. Суліменко О.Г., Сініцький А.Ц., Мельничук І.А. Історія України: навчально-методичний 
посібник. Житомир, 2014. 418 с. 
 

9.2. Додаткова література: 
1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. К., 
2000. 296 с. 
3. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. К., 1996.224 с. 
4. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. К., 1994. 557 с. 
6. Довідник з Історії України (А - Я) / за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. К.: Ґенеза, 2001. 1136 с. 
7. Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук Н.І. Історія України в схемах і таблицях. К., 
2005. 204 с. 
9. Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, 0. А. Лисенко та 
ін. - Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.  408 с. 
10. Історія України. Документи. Матеріали/Уклад., комент. В.Короля. К., 2001.446 с. 

https://ur.b-ok.global/g/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1.
https://ur.b-ok.global/g/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2.
https://ur.b-ok.global/g/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.
https://ur.b-ok.global/g/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.
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