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Короткий опис змісту дисципліни 1.1.  Мета навчальної дисципліни: 

вивчення історії України та української 

культури передбачає поглиблення знань з 

курсу вітчизняної історії, що зумовлюється 

зростанням ролі історичнихзнань у житті 

суспільства, розвитком історичної науки, 

необхідністю корекції історичного 

світосприйняття. Це сприяє формуванню 

історичної культурної свідомості студентів, 

в якій поєднуються знання, погляди, 

уявлення про історичний, суспільний 

духовний розвиток, виховує патріотичні 

почуття, національну і громадянську 

гідність; 

1.2.  Завдання: Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: дати студентам 

достовірні наукові знання про минуле і 

сучасне своєї країни, історію становлення і 

розвитку української державності та 

культури; 

Результати вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати: 
 1)  найважливіші проблеми історії та 
культури Українивід найдавніших часів до 

наших днів; 
2) процеси зародження і формування 

українців як народу, форми їх 
організації життя, економічний лад, 

соціально-політичні відносини, 
культуру, духовний світ,  - весь спектр 
проблем з яких  складається система 
життєзабезпеченняукраїнців; 

3) знати у хронологічній 

послідовностіминуле українського 

народув усій його варіантності 

багатозначностіз метою біль ґрунтовного 

розуміння сучасності, перспективі шляхів 

майбутнього; 

Уміти: 

1) глибоко і всебічно розкривати суть 

питання;  
2) пов’язати його з сучасністю;  



3) показати значення питання , що 
розглядається;; 

4) об’єктивно аналізувати історичні 
події і культурні процеси;. 

5) зробити висновки і узагальнення; 
 

Забезпечення загальних та 

професійних компетентностей 
 

ЗК 1. Здатність застосовувати одержані 
знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 4. Здатність до вирішення професійних 
проблеми та поставлених завдань.  
ЗК 5. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
ЗК 7. Здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. 
ЗК 10. Здатність діяти соціально 
відповідально та громадянсько 
свідомо.  
ФК 1. Здатність використовувати 
законодавчу, нормативно-правову бази 
України та дотримуватися вимог 
належних практик щодо здійснення 
професійної діяльності.  
ФК 3. Здатність проводити інформативну 
та санітарно-просвітницьку роботу серед 
населення.  

 

 


