
1. Назва модуля: Історія та культура України 
2. Код модуля: ІКМНГД_6_ГП.02_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість год. – 120 (кредитів ЄКТС – 

4);аудиторні години – 60 (лекції - 30 год., практичні – 30 год.). 
6. Лектор: Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен:  
знати: сутність основних проблем історії України; основні закони й етапи 

історичного минулого України, як розвитку організованого соціуму; проблеми 
етногенезу української нації; сутність суспільно-політичних, економічних та 
культурних процесів розвитку українського народу; головні історичні події; основні 
етапи розвитку української держави; діяльність визначних історичних осіб і 
основних політичних угруповань і партій; 

вміти: всебічно аналізувати історичні процеси, події, факти, тлумачити їх; 
брати активну участь у громадсько-політичному житті, мати громадянську позицію, 
високу історико-політичну культуру; користуватися категорійно-понятійним 
апаратом історичної науки; застосовувати дані історичної науки для вирішення 
професійних завдань. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі:  
- кореквізити: філософія. 
10. Зміст модуля:  
Київська Русь, її піднесення. Втрата  політичної єдності Київської Русі і 

державності. Українські землі у складі іноземних держав (XIV-XVI ст.). Україна у 
XVI — першій половині XVII ст. Національно-визвольна війна українського народу 
під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати. Україна в другій половині 
XVII ст. «Руїна»: її соціально-політична суть і наслідки. Гетьманщина у складі 
Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності. Капіталістична 
еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина XIX 
ст.). Україна на початку XX ст. Українська національно-демократична революція 
1917-1920 рр. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму 
(1920-1939 рр.). Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Становище в 
Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.). Соціально-економічний розвиток 
України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи 
(1954-1985 рр.). Відродження незалежності України. Суспільно-політичний 
розвиток України в умовах незалежності. 

11. Рекомендована література: 
1. Бойко О. Історія України. / О. Бойко – К., 1998, 2000. – 320 с. 
2. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. / В. 

Борисенко – 304 с. 
3. Грицик Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації 

ХІХ-ХХ ст. / Я. Грицик – К., 1990, 2001. – 420 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (90%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (10%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 


