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1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2.25 

Галузь знань 
 

16  Хімічна та 

біоінженерія 
 

Нормативна 

 

 

Кількість тем – 12 Спеціальність: 
 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

 

 

Рік підготовки 

 
2-й - 

 
                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  81 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2.06 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

38 год. 
 

 Семінарські 

8 год. -  

КР 

2 год. - 

Самостійна робота 

33 год. -  

  

 
Вид контролю:  

іспит - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 59.3% аудиторних, 40.7% самостійних 

для заочної форми навчання –   

 

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Історія України» є надання знань про сутність 

соціально-політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в 

сучасній Україні, їх об'єктивну обумовленість, взаємозв'язки та 

взаємозалежності. Програма з історії України циклу загальноосвітніх 

предметів   призначена для навчальних закладів, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. 

 

 Головними завданнями курсу є: 

• Формування історичного мислення, наукового світогляду; 

• Набуття навичок науково-історичного аналізу; 

• Виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного 

процесу; 

• Виховання високого рівня культури, громадянської 

відповідальності, національної гідності, патріотизму. 

Вивчення предмета «Історія України» забезпечує також і реалізацію 

загальноосвітніх компетентностей: загальнонаукова, загальнокультурна, 

громадянська, уміння вчитися.  

«Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної 

історії, розуміння причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і 

уміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати 

історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення. 

 «Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами 

вітчизняною та світовою культурною спадщиною, високою історико-

політичною культурою. Курс дає можливість студентам долучитися до 

скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть. 

 Вивчення розвитку історії України, проблем і перспектив історичного 

процесу, проблем міжнаціональних відносин дозволяє формувати 

«громадянську» компетентність. 

 Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після  

вивчення курсу «Історія України» орієнтуватися в історичних процесах, 

подіях, фактах, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних 

процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з 

епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою 

літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та 

обґрунтовувати власну думку.  

 

 вміти: 

 порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати 

історичні факти та діяльність осіб; 

 оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції 



загальнолюдських цінностей; 

 співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 

 розрізняти тенденційно подану інформацію; 

 орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 

 вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати 

з першоджерелами, літературою; 

 аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди 

на ту чи іншу проблему; 

 самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на 

конференцію, семінарське заняття; 

 вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 

 

 

 знати: 

 сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 

 основні закони та етапи розвитку людської спільності; 

 витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 

 суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного 

розвитку українського народу; 

 історичні події; 

 зародження та розвиток української державності; 

 процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 

 діяльність історичних осіб і політичних партій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    3.    Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Встановлення й утвердження радянського  тоталітарного режиму 

(1921—1939 рр.) 

Тема 2. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1939рр.) 

Тема 3. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945рр.) 

Тема 4. Україна в перші повоєнні роки (1945- поч. 50-х рр.) 

Тема 5. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства 

(1953-1964рр.) 

Тема 6. Україна в період загострення кризи радянської системи                                                   

( сер. 60-х-на поч.. 80-х рр.) 

Тема 7. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України  

(1985—1991 рр.)  

Тема 8. Україна в умовах незалежності   (від 1991 р. до сьогодення) 

Тема 9. Наш край у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

 

                                  4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л сем. КР інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1.  

Встановлення 

й утвердження 

радянського  

тоталітарного 

режиму 

(1921—1939 

рр.) 

20 10 2   8       

Тема 2.  

Західноукраїнські 

землі у 

міжвоєнний 

період (1921-

1939) 

4 2    2       

Тема 3. Україна в 

роки Другої 

світової війни 

(1939-1945) 

12 6 2   4       

Тема 4. . Україна 

в перші повоєнні 

роки (1945-поч. 

50-х рр.) 

4 2    2       



Тема 5. Україна в 

умовах 

політичної та 

економічної 

лібералізації 

суспільства 

(1953-1964) 

8 4    4       

Тема 6. Україна в 

період 

загострення 

кризи радянської 

системи (сер. 60-

х – на поч. 80-х 

рр.)  

10 4 2   4       

Тема 7. Розпад 

Радянського 

Союзу й 

проголошення  

незалежності 

України та (1985-

1991) 

4 2    2       

Тема 8. Україна в 

період 

незалежності 

(від 1991 р. до 

сьогодення) 
 . 

15 6 2   7       

Тема 9. Наш край 

у другій половині 

ХХ – на поч. ХХІ 

ст. 

2 2           

Контрольна 

робота 

2   2         

Всього годин 81 38 8 2  33       
 

 

 

 

 

                                      5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Розвиток України у міжвоєнний період (1921-1938) 2 

2 Україна напередодні і в роки Другої світової війни 2 

3 Радянська Україна у повоєнний час ( сер. 40-х – 80-ті рр.) 2 

4 Україна в умовах незалежності (1991 – поч. ХХІ ст.) 2 

 

                                                                                                              

                                         

 



                                              6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Повсякденне життя населення України в роки НЕПу 2 

2 Релігійне життя в Україні у 20-ті рр. 2 

3 Зміни в житті, побуті та психології радянського суспільства 2 

4  Політика держави щодо церкви. Ліквідація УАПЦ 2 

5 Національно – визвольний рух українців у складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. 

2 

6 Україна на завершальному етапі війни (1944-1945рр.) Становище 

в західних областях України. 

2 

7 Культура України в роки війни. 2 

8 Культурне життя в Україні в період відбудови. 2 

9 Антирелігійна державна політика радянської влади у 60-80-ті 

роки. 

2 

10 Науково – технічна революція в Україні. Розвиток освіти і науки в 

50-60-ті роки. 

2 

11 Зміни в соціальній і національній структурі населення у 60-80- ті 

роки. 

2 

12 Релігійне дисиденство у 60-80-ті роки. 2 

13 Формування національних громадських організацій і об’єднань в 

період перебудови. Релігійне відродження. 

2 

14 Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. 

Ядерне роззброєння. Незалежна Україна в міжнародних 

організаціях.  

2 

15 Стан навколишнього середовища та проблеми довкілля в сучасній 

Україні. 

3 

16 Розвиток засобів масової комунікації та інформації. Інтеграція 

України у міжнародній інформаційний простір. 

2 

 Всього годин 33 

 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Реферати, творчі роботи, есе, підготовка до олімпіад 

 

8. Методи навчання 

Лекційно-семінарський 

 
9. Методи контролю 

Поточний, підсумковий 

 

 

 

 

                               

 



                                         Шкала оцінювання: національна  

Оцінка за 

12-бальною 

системою 

Оцінка за національною шкалою  

 

 

для        

екзамену 

 

     10-12 

 

відмінно 

 

 

 

 

 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили 

 

 

         9 
    

 

 

     добре 

 

 

 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

 

 

     7-8 

 

 

6 

задовільно  

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких 

є значна кількість суттєвих 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

 

       5 

 

 

3-4 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

  

 

1-2 

незадов-но з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Історія України» 
 

Рівні                                                 І           Початковий 

  

бали Вимоги 

1  Студент може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи 

історико-географічні  об’єкти. 

2 Студент називає декілька подій, дат, історичних постатей або 

історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант 

відповіді з двох запропонованих (на рівні "так — ні”); має загальне 

уявлення про лічбу часу в історії, визначає послідовність однієї 

події (на рівні "раніше — пізніше”). 

3  Студент може двома-трьома простими реченнями розповісти про 

історичну подію чи постать; впізнати історичну подію, постать за 

описом; співвіднести рік зі століттям, століття — з тисячоліттям 

(на рівні "так — ні”); має загальне уявлення про історичну карту. 

 

                                      ІІ           Середній      
 

бали Вимоги 

4 Студент може репродуктивно відтворити (у межах чотирьох-шести 

простих речень) частину навчального матеріалу теми; дати 

визначення історичних термінів, поданих у тексті підручника або 

викладачем; назвати одну-дві основні дати; показати на карті 

історико-географічний об’єкт. 

5 Студент може відтворити основний зміст навчальної теми, 

відповідаючи на запитання викладача; визначати окремі ознаки 

історичних понять, назвати основні дати; за допомогою викладача 

може показати на історичній карті основні місця подій.  

6 Студент у цілому самостійно відтворює фактичний матеріал теми; 

може дати стислу характеристику історичній постаті (за 

алгоритмом); встановити послідовність подій на основі знання їх 

дат; у цілому правильно вживає історичні терміни; може показати 

на карті місця основних подій, користуватись за допомогою 

викладача (зразок, пам’ятка, алгоритм) джерелами історичної 

інформації (наочними та текстовими, що подаються у підручнику) 

  

                                                                           ІІІ.         Достатній 

 

бали вимоги 

7 Студент  у цілому послідовно і логічно самостійно відтворює 

навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної 

термінології, дає загальну характеристику події (причини, 

наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів; 

«читає» історичні карти і картосхеми з опорою на їх легенду; 

встановлює послідовність і тривалість історичних подій; 

використовує наведені у підручнику документи як джерело знань. 



8 Студент володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 

аналогією, дає у цілому правильне визначення історичних понять, 

аналізує історичні факти на основі їхнього опису і наочного 

відображення, порівнює однорідні історичні події та явища, 

характеризує причинно-наслідкові зв’язки між історичними 

явищами у межах теми, встановлює синхронність подій у межах 

теми; використовуючи легенду карти, супроводжує показ 

історичних об’єктів їх словесним описом. 

9    Студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, 

обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, залученими з 

підручника (наочних посібників, історичних документів); може 

дати порівняльну характеристику історичних явищ, визначення 

поняттям; у цілому самостійно встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки; встановлює синхронність подій у межах курсу; може 

аналізувати зміст історичної карти, узагальнювати та застосовувати 

ці знання. 

 

  

                                                                 ІV              Високий 

 

бали Вимоги 

10 Студент володіє набутими знаннями та використовує їх для 

розв’язання нової навчальної проблеми; виявляє розуміння 

історичних процесів; робить аргументовані висновки; характеризує 

історичні явища і процеси, використовуючи різні джерела 

інформації; рецензує відповіді учнів; співставляє і систематизує 

дані історичних карт і застосовує їх під час характеристики подій, 

явищ, процесів; встановлює синхронність подій вітчизняної та 

всесвітньої історії.  

11 Студент володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно 

висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; 

може аналізувати історичну інформацію, співвідносити історичні 

процеси з періодом (епохою) на основі наукової періодизації 

історії; має достатньо міцні навики роботи з історичною картою. 

12 Студент у повному обсязі опанував програмовий матеріал; має 

глибокі й міцні знання, здатний, відповідно до вікових 

особливостей, презентувати власну інтерпретацію (версію, 

розуміння, оцінку) історичних явищ, володіє навичками 

дослідницької роботи,  робить спроби наукового творчого аналізу. 

 

                       Однією із важливих складових оцінювання відповіді студента є 

мова. Для оцінювання усного виступу застосовують наступні критерії: 

 

–       змістовність викладу – повне, конкретне, чітке розкриття теми з 

використанням найважливіших історичних фактів, їх оцінка з висновками й 

узагальненнями; 

 

–       логічність – послідовне, чітке висвітлення історичного матеріалу; 

 



–       багатство мови – вживання історичних термінів, синонімів, образних 

висловів тощо. Багатство мови зумовлює використання історичних 

документів, знання літературних пам’яток епохи, історико-публіцистичних 

творів; 

 

–       емоційність і виразність – яскраво й образно висловлювати думки і 

почуття, вміло добирати приклади, точні слова; 

 

–       правильне вживання слів – забезпечується додержанням норм 

української літературної мови, відсутністю слів-паразитів, жаргонних 

словотворень, русизмів, правильною вимовою і написанням історичних 

термінів. 

 

                                10. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 

2. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 

3. Комплект лекцій з навчальної дисципліни за робочою програмою. 

4. Відео презентації за матеріалами лекцій.  

5. Комплекс додаткових завдань для підготовки до семінарів за темами курсу 

історії України.   

6. Методичні поради для підготовки і виконання семінарських завдань. 

7. Комплект семінарських розробок за темами навчальної дисципліни. 

8.Роздатковий  матеріал для семінарських занять. 

9. Методичні поради для виконання самостійної роботи студентами. 

10.Різнорівневі тестові завдання за темами курсу для контролю знань. 

11. Комплексні контрольні завдання. 

12. Методичні поради і завдання для виконання дослідницької роботи. 

13. Комплект історичних карт. 

14. Хронологічні комплекти. 

15. Комплект плакатів за темами курсу історії України. 
 

                                               11. Рекомендована література 

                          Основні підручники та навчальні посібники: 

1. Історія України (підручник для ВНЗ), колектив авторів, кер. Зайцев 

Ю.Д., Світ, 2003; 

2. Історія України (підручник), 10 кл., Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г., 

Освіта, 2003; 

3. Історія України  (підручник), 11 кл., Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г., 

Освіта, 2003; 

4. Історія України (підручник), 10 кл., 11 кл., Кульчицький С.В. та ін., 

Освіта, 2005; 

5. Історія України  (підручник), 11 кл., Кульчицький С.В., Шаповал Ю. І., 

Генеза, 2005; 



6. Новітня Історія України ч. І (підручник), 10 кл., Турченко Ф. Г., Генеза, 

2001; 

7. Новітня Історія України (підручник), 11 кл., Турченко Ф.Г. та ін., Генеза, 

2007; 

8. Історія України. Мицик Ю. А. –К., 2008 р.; 

9. Історія України. Островський В.В. 2009 р.; 

10.Історія України. Бойко О.Д. –К., 2005. 

 

                   Додаткові підручники та навчальні посібники: 

 

1.  Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ. «Наукова      

думка».  1992; 

2. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-х тт. Київ. «Глобус». 1992; 

3. Історія України. Нове бачення. У 2-х тт. Київ. 1996. Історія України 

(навчальний посібник), Гончарук П.С. 2009; 

4. Історія України (навчальний посібник), Гусєв В.І. 2008 р; 

5. Історія України (навчальний посібник), Юрій М.Ф. 2008р; 

6. Історія України (посібник), 10 – 11 кл., Гусєв В.І. та ін., Вища школа, 

2002; 

7. Історія України (посібник), 10 кл., Рент О.П., Малій О.В., Фаренгейт, 

2003; 

8. Історія України (посібник), 10 кл., Гупан Н.М., Пометун О.І., А. С. К., 

2003; 

9. Історія України (під ред. Лях Р.Д.) Донецьк. 1998; 

10. Історія України. Навчальний посібник (під ред. Світличної В.В.) Київ. 

«Каравела». 2012; 

11. Історія Одеси ( під ред. В.Н. Станко)  Одеса, 2002; 

12. История Украины: научно – популярные очерки ( Под ред. В.А. 

Смолия.) – М.: ОЛМА, 2008; 

13. Коваль М., Кульчицький С., Курносов Ю. Історія України. У 2-х тт. 

Київ. «Райдуга». 1993;  

14. Король В. Історія України. Київ. 1996; 

15. Костомаров. М. Історія України в життєписах найвизначніших її 

діячів. Львів. 1990; 

16. Крип’якевич І. Історія України. Львів. 1982; 

17. Курс лекцій з історії України. Київ.1992; 

18. Нариси з Історії України (посібник), 10 – 11 кл., за ред..Смолія В.А., 

Генеза, 2002; 

19. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. Київ.1993; 

20. Полянська - Василенко Н. Історія України. Київ. 1993; 

21. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998; 

22. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994; 

23. Сушинський Б. Козацькі вожді України. Одеса. 1996; 

24. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. –К ., 1991. 

 



                                                       Допоміжна 

1. Збірник тренувальних тестів з історії України, Власов В.С., Пометун 

О.І., Фрейман Г.О., Ґенеза, 2008; 

2. Історія України. докумени. Матеріали /уклад., комент. В. Короля. – К., 

2001; 

3. Історія України. Збірник тестових завдань, Куриленко О., Шеремет Ю., 

Грамота, 2008; 

4. Історія України (посібник), 11кл., Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман 

Г.О., А.С.К., 2007; 

5. Історія України (навчальний комплект), 11 кл., Рубльов С., Дієз-

продукт, 2004; 

6. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Збірник документів і 

матеріалів. - К., 1992; 

7. Конституція України. К., 1996; 

8. Михайлова С.Г. Посібник для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Історія України». Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., 

за ред. Гусєва В.І., Вища школа, 2005; 

9. Савченко Н.М., Подольський М.К. Історія України. Модульний курс. 

«Фірма ІНКОС», 2006; 

10. Хрестоматія з історії України. Київ. 1992; 

11. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т.1.- К., 1996, Т.2-

К.,1997.  

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. ukraine - history. com. ua. 

2. histori.org. ua. 

3. histori. ui.ua. 

4. histori. franko. lviv.ua. 

5. testportal. gov. ua. 
 

 


