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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі  
Кількість кредитів – 5, годин – 150 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 50 30 20 
заочна    

Самостійна робота, годин денна – 100 заочна –  
 
Розклад занять 

 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Історія України та української культури» надає студентам 
можливість оволодіти максимально об’єктивними знаннями з історії та культури людності на 
теренах сучасної України від моменту появи первісної людини і до сьогодення, сприяє 
утвердженню історичної пам’яті українського народу. 

Для розбудови громадянського суспільства в Україні важливим є виховання високого рівня 
культури, громадської відповідальності, національної гідності, патріотизму. Особливо це є 
актуальним для майбутніх фахівців, тому великого значення набуває формування історичного 
мислення, наукового світогляду; набуття навичок наукового-історичного аналізу; 
усвідомлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу. Вимоги до 
майбутніх спеціалістів – вміти аналізувати причини історичних подій та процесів, виявляти 
логічні зв’язки та об’єктивні закономірності історичних процесів, що відбувалися та 
відбуваються на теренах сучасної України. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни –  сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти компетентностей 

щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть історичних подій і культурних явищ, 
сприяння формуванню гуманістичних цінностей та установок, що спрямовані на успішну 
професійну адаптацію у суспільстві 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати: 
 – об’єкт, предмет і методи історичної науки, її структуру та функції;  



 – понятійний та категорійний апарат історичної науки; основні здобутки історичних 
шкіл;  
 – основний хід історичних подій та їх закономірність;  
 – термінологію та основні поняття-категорії культурних процесів та явищ;  
 – поняття «історична пам’ять» та її роль в житті суспільства; значення історичних 
постатей у суспільному розвитку; 
вміти: 
 – орієнтуватися в основних подіях історичного розвитку;  
 – визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти 
історичного знання;  
 – аналізувати окремі історичні події та культурні процеси, висловити особисту точку 
зору з приводу сучасних історичних подій;  
 – на основі отриманих знань реалізовувати особисті та групові інтереси; 
 – застосовувати історичні знання у своїй громадській діяльності;  
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія України та української культури» 

здобувач вищої освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні 
результати навчання, які визначені в освітньо-професійній програмі «Нафтогазова інженерія 
та технології» (https:nv.onaft.edu.ua/opp/185b-nіt2016.pdf) підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

 
Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу елементів технічних систем 
видобування, транспортування і зберігання нафти і газу. 
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій у нафтогазовій 
інженерії. 
ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, пов’язаними із впровадженням 
сучасних технологій видобування, транспортування і зберігання нафти і газу. 
ЗК 7. Здатність працювати у команді у процесі експлуатації нафтогазових об’єктів. 
 

Програмні результати навчання: 
ПР 01. Демонструвати вміння абстрактно мислити, виконувати аналіз при розробці 
технологічних та розрахункових схем елементів технічних систем видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 
ПР 05. Демонструвати навички застосування інформаційних і комунікаційних технологій для 
вирішення конкретної інженерної задачі, пов’язаної з реалізацією базових нафтогазових 
технологій видобування, буріння свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 
ПР 06. Демонструвати уміння самостійно оволодівати новими знаннями з використанням 
технічної літератури на паперових та електронних носіях. 
ПР 07. Демонструвати навички роботи в команді у процесі виконання лабораторних робіт, 
розробки комплексних курсових проектів, підготовки презентацій тощо. 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 Змістовний модуль 1. «Історія України та української культури Стародавнього часу, 

епохи Середньовіччя та Нового часу» 
Тема 1. Вступ до курсу «Історія України та української культури». 
Тема 2. Давні форми культури. 
Тема 3. Давньоруська держава. 



Тема 4. Культура Давньоруської держави. 
Тема 5. Україна у складі Литовсько-Руської держави та Речі Посполитої (1340-1648 рр.). 
Тема 6. Визвольна війна українського народу 1648-1676 рр. 
Тема 7. Україна наприкінці XVII – у XVIII ст. Гетьманщина. 
Тема 8. Українське бароко. 

 
 

Змістовний модуль 2. «Новітня історія України та її культура» 
Тема 9. Культура України ХІХ – початку ХХ ст. 
Тема 10. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр. 
Тема 11. Україна у 20-30-ті роки ХХ ст. 
Тема 12. Український авангард. 
Тема 13. Україна у Другій світовій війні. 
Тема 14. Україна у 40-80-х роках ХХ ст. 
Тема 15. Становлення Української держави на сучасному етапі історичного розвитку. 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 
 
Схема нарахування балів: 
Вивчення змістового модуля завершується оцінкою. Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка 
з дисципліни за семестр) визначається за формулою:  

Оц = 
∑
i= 1

m

M i

m
, 

де Оц – оцінка залікового кредиту;  
Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту;  
m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті.  
 

Таблиця 1. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає 
контролю 

Оцінні 
бали 

Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кількіс-
ть робіт, 
одиниць 

Сумарні 
бали 

Кількість 
робіт, 

одиниць 

Сумарні 
бали 

min max min max 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Історія України та української культури Стародавнього часу, 
епохи Середньовіччя та Нового часу» 

Робота на лекції 0,5 1 12 6 12    
Робота на семінарському 
зайняті 1,5 2 12 18 24    

Виконання ІНДЗ 6 9 1 6 9    
Проміжна сума 30 45  30 45    
Модульний контроль у 
поточному семестрі – – – 20 30    

Контроль результатів 
дистанційного модулю 10/- 15/- – 10 15    

Рейтинг за творчі 
здобутки 0/- 10/- – 0 10    

Оцінка за змістовим 
модулем – – – 60 100    

Змістовний модуль 2. «Новітня історія України та її культура» 



Робота на лекції 0,5 1 8 4 8    
Робота на семінарському 
зайняті 2 3 8 16 24    

Виконання ІНДЗ 10 13 1 10 13    
Проміжна сума 30 45  30 45    
Модульний контроль у 
поточному семестрі – – – 20 30    

Контроль результатів 
дистанційного модулю 10/- 15/- – 10 15    

Рейтинг за творчі 
здобутки 0/- 10/- – 0 10    

Оцінка за змістовим 
модулем – – – 60 100    

 
Інформаційні ресурси: 

1. Літера. Електронна бібліотека // www.litera-ua. livejournal. com 
2. Українська книга. Безкоштовна електронна бібліотека//www.ukrknyga.at.ua  
3. Електронна бібліотека на сайті Інституту історії України НАН України // http:  

resource.history.org.ua 
4. Відеолекції про українське кіномистецтво. https: 

www.youtube.com/playlist?list=PL9tFXQFs8bV936DMu47klc4PIaCVj2pvF 
5. Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта-Україна» // http // www.arattaukraine.com 
6. Віртуальна екскурсія музеєм Трипілля // http // incognita.day.kiev.ua 
7. Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.gumer.info |bibliotek_Buks|. 
 

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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