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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова   Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі денної та 

заочної форми навчання 
Кількість кредитів ECTS – 3, годин – 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна – 60 Заочна – 78 
Розклад занять 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Історія України та української культури» є складовою 

гуманітарної підготовки бакалаврів. Їй належить важлива роль в системі сучасної освіти. 

Дисципліна покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою знати 

основні історичні події, факти, явища, закономірності історичного процесу, підвищити 

рівень історичної свідомості і політичної культури. Вивчення курсу безпосередньо 

впливає на формування наукового світогляду і загальної культури, дає можливість 

студентам глибше усвідомити своє місце у навколишньому світі, виразніше відчути 

значення своєї майбутньої праці і можливі шляхи її вдосконалення. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни «Історія України та української культури» є 

тенденції формування і розвитку людського суспільства та його культури на території 

України з найдавніших часів до сьогодення. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України та української 

культури» є створення цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, 

сприяння формуванню історичної свідомості майбутніх  спеціалістів, усвідомленню 

нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, вихованню громадянського патріотизму, 

відповідальності за долю України. 
Завданнями вивчення дисципліни «Історія України та української культури» є 

поглиблення системи знань з вітчизняної історії, формування навичок  критичного 

осмислення історичної інформації, роботи з джерелами і літературою, вироблення 

власного ставлення до подій минулого, вміння застосовувати набуті знання з історії для 

самостійної орієнтації в суспільно-політичних подіях. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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знати: основні історичні факти, події, явища, які відбувалися в українській історії, 

хронологію подій, сутність проблем етногенезу українського народу, становлення та розвитку 

української державності, соціально-політичних процесів в Україні, історичних особистостей 

та їх вплив на перебіг історичного розвитку, сутність феномену української культури як 

ключової сфери суспільної свідомості, головні напрями розвитку української культури; 
вміти: користуватися історичними джерелами та літературою; аналізувати історичні 

факти, події, процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними; користуватися 

понятійним апаратом навчальної дисципліни; проводити аналогії, давати порівняльні 

характеристики історичних періодів, політичних подій, особливостей суспільного розвитку 

тощо; орієнтуватися в соціальних і політичних явищах та процесах, що відбувалися на 

українських землях від давнини до сьогодення, аналізувати український етнонаціональний 

культурний простір. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 

 
7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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