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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 – 3, годин – 90 

Форма контролю – екзамен 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 

заочна 8 4 4 

Самостійна робота, годин Денна – 60 Заочна – 82 

Форма контролю Семестр 1 – екзамен Семестр 1 – екзамен 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Історія України та української культури» є складовою 

гуманітарної підготовки бакалаврів. Їй належить важлива роль в системі сучасної освіти. 

Дисципліна покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою знати основні 

історичні події, факти, явища, закономірності історичного процесу, підвищити рівень 

історичної свідомості і політичної культури. Вивчення курсу безпосередньо впливає на 

формування наукового світогляду і загальної культури, дає можливість студентам глибше 

усвідомити своє місце у навколишньому світі, виразніше відчути значення своєї майбутньої 

праці і можливі шляхи її вдосконалення. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Історія України та української культури» є 

тенденції формування і розвитку людського суспільства та його культури на території 

України з найдавніших часів до сьогодення. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України та української 

культури» є створення цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, 

сприяння формуванню історичної свідомості майбутніх  спеціалістів, усвідомленню 

нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, вихованню громадянського патріотизму, 

відповідальності за долю України. 

Завданнями вивчення дисципліни «Історія України та української культури» є 

поглиблення системи знань з вітчизняної історії, формування навичок  критичного 

осмислення історичної інформації, роботи з джерелами і літературою, вироблення власного 

https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


ставлення до подій минулого, вміння застосовувати набуті знання з історії для самостійної 

орієнтації в суспільно-політичних подіях. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні історичні факти, події, явища, які відбувалися в українській історії, 

хронологію подій, сутність проблем етногенезу українського народу, становлення та розвитку 

української державності, соціально-політичних процесів в Україні, історичних особистостей та 

їх вплив на перебіг історичного розвитку, сутність феномену української культури як ключової 

сфери суспільної свідомості, головні напрями розвитку української культури; 

вміти: користуватися історичними джерелами та літературою; аналізувати історичні 

факти, події, процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними; користуватися 

понятійним апаратом навчальної дисципліни; проводити аналогії, давати порівняльні 

характеристики історичних періодів, політичних подій, особливостей суспільного розвитку 

тощо; орієнтуватися в соціальних і політичних явищах та процесах, що відбувалися на 

українських землях від давнини до сьогодення, аналізувати український етнонаціональний 

культурний простір. 

 

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

культури» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм та 

освітньо-професійній програмі «Туризм» підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

ПРН 16. Діяти у відповідальності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості. 

ПРН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній 

туристичній сфері.  

ПРН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності.   

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Періодизація та головні етапи формування української 

державності. Розвиток української культури в контексті еволюції світової цивілізації.  

Тема 1.1. Вступ до вивчення курсу «Історія України та української культури». 

Давньоруський період української історії  (IX – XIII cт.). 

Тема 1.2. Запорізька Січ. Українська національно-визвольна війна 1648 – 1676 рр. 

Тема 1.3. Ліквідація української автономії. Україна у складі Російської та 

Австрійської імперій. 

Тема 1.4. Витоки української культури. Етнокультурні процеси в Україні. 

 



Змістовий модуль 2. Історія української державності ХХ ст., проголошення 

незалежності України та її подальший розвиток. 

Тема 2.1. Україна на початку ХХ ст. та у роки Першої світової війни. Українська 

національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. 

Тема 2.2. Україна у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.). 

Тема 2.3. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). 

Тема 2.4. Соціально-політичне життя України у 1945 – 1991 рр. Проголошення 

незалежності та подальший розвиток України. Основні тенденції сучасного розвитку 

культури України. 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

Min 

д/з 

Max 

д/з 

Кіль

к. 

робіт

, од. 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Періодизація та головні етапи формування української 

державності. Розвиток української культури в контексті еволюції світової цивілізації. 

Робота на лекціях 1 2 7 7 14 2 2 4 

Робота на практичних заняттях 1 2 8 8 16 3 3 6 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 2 8 8 16 3 3 6 

Виконання поточних контрольних 

робіт  
6,5 9 2 13 18 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 70 - 37 58 

Модульний контроль 20 30 1 20 30  23 42 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 60...100 60...100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

Змістовий модуль 2. Історія української державності ХХ ст., проголошення 

незалежності України та її подальший розвиток. 

Робота на лекціях 1 2 7 7 14 2 2 4 

Робота на практичних заняттях 1 2 8 8 16 3 3 6 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 2 8 8 16 3 3 6 

Виконання поточних контрольних 

робіт  
6,5 9 2 13 18 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 70 - 37 58 

Модульний контроль 20 30 1 20 30  23 42 

Оцінка за змістовий модуль 2 - - - 60 100 - 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 60...100 60...100 

Можливість отримання додаткових балів   



Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної освіти) 

0 10 - 0 10 - 0 10 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Історія України та української культури» для 

студентів усіх напрямів підготовки / Г.В. Ангелов, А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, С.Є. Польова. 

– Одеса: ОНАХТ, 2018. – 57 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія України та 

української культури» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм 

навчання / Г.В. Ангелов, А.О. Соловей, Т.С. Ботіка. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 29 с. 

3. Методичнi вказiвки до семінарських занять з дисципліни «Історiя України та 

української культури» для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної 

форм навчання / Г.В. Ангелов, А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, С.Є. Польова. – Одеса: ОНАХТ, 

2018. – 33 с. 

4. Lecture notes on discipline «History of Ukraine and Ukrainian culture»: for students of 

all areas of training full-time and part-time study / А. Solovey, T. Botika, О. Mamrotska; 

Department of Sociology, Philosophy and Law. – Odesa: ОNAFT, 2019. – 53 p. 

 

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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