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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Історія України (в обсязі програми середньої школи).  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Історія української культури 

2. Філософія 

3. Політологія 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 Знати: 

 витоки української державності та головні етапи її становлення;  

 уявлення про українську державність, її становлення і особливості політичного і 

соціально-економічного розвитку України;  

 гуманістичну спрямованість історичної освіти, орієнтованості її на пріорітет 

загальнолюдських ціннностей;  

 місце та значення української державності в системі світової політичної системи; 

 світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській історичній науці.  

 

 Вміти: 

 аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та становлення 

української державності; 

  формувати навички наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного 

мислення про закономірності історичного розвитку; 

 набути практичні навички роботи з історичними джерелами і науковою літературою; 

 виробити вміння застосування набутих знань у повсякденній діяльності, для орієнтації в 

суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Витоки українського народу та його державності. Україна княжої доби. 

 Україна у складі Польщі. Козацька доба. 

  Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування козацької 

української держави. 

 Руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. 

 Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій (др. пол. XVIII – XIX ст.). 

 Україна в умовах капіталістичної модернізації економіки. 

Модуль 2 

 Українська національна революція 1917-1920 рр. 

 Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 рр.) 

 Західноукраїнські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). 

 Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) 

 Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток України в другій пол. 40-х – 

на поч. 80-х рр. ХХ ст. 

 Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна в 

сучасному світі. 
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