
 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Історичний факультет 

Кафедра історії України 

 

1. Загальна інформація про курс 

 Назва курсу, мова викладання  
 

 Історія та культури України, мова викладання – українська  
  

 Викладач  
 

 Сидорук С.А., доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук  
 

 Профайл викладача  
 

 http://histua.kpnu.edu.ua/sydoruk-serhii-antonovych/  

 
 

 E-mail:  
 

 s_sydoruk@ukr.net  
 

 Сторінка курсу в MOODLE  
 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=7915 

 Консультації  
 

 Групові консультації проводяться щотижня за графіком кафедри, індивідуальні – в другій половині всіх робочих 

днів  
 

 

2. Анотація до курсу  

Історія України – одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку 

українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії.  

Предметом вивчення курсу історії України є складний процес формування та розвитку багатомільйонного українського народу, 

його діяльності в соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах з давніх-давен до сьогодення. Разом з тим 

історія України має розглядатися в тісному взаємозв'язку з глобальними історичними процесами, з історією її найближчих сусідів, 

з якими у різні часи українці перебували у складі різних держав.  

Предмет історії України включає:  

- історію території;  

- історію титульного етносу;  

- історію державотворення;  

- матеріальну і духовну культуру;  

- роль і значення окремих державних, релігійних і культурних діячів.  

 

Вивчення історії сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про 

суспільний розвиток. Закріплена в традиціях, обрядах, художніх образах та теоріях, історична свідомість дає змогу людству 

узагальнити історичний досвід.  



Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Історія та культура України» складена відповідно до до освітньо-

професійної програми підготовки  ОКР «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта), 013 Початкова освіта 

(Початкова освіта).  

На вивчення курсу відводиться 150 годин (5 кредитів ECTS).  

Історія та культури України тісно пов’язане з всесвітньою історією, історією та культурою окремих регіонів, країн, епох, різних 

сфер суспільного розвитку, історіографією, архівознавством, археографією, історичною географією, культурологією, археологією, 

етнографією, документознавством, музеєзнавством, кодикологією, бібліографією.  

Програма та завдання навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Суспільні трансформації та розвиток України з давніх часів і до сьогодення.  

 

3. Мета та цілі курсу  
 

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія та культура України» полягає у формуванні у студентів неісторичних 

спеціальностей цілісних, системних знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси 

минулого, діяльність видатних історичних діячів у різні періоди вітчизняної історії; вміння їх аналізувати, узагальнювати, 

виділяти основні тенденції і закономірності перебігу історичних подій, виявляти причинно-наслідкові зв'язки; уміти критично 

оцінювати історичні факти та діяльність осіб; володіти науковою термінологією й користуватися нею; розглядати суспільні явища 

в розвитку і конкретно-історичних умовах. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Історія та культура України» є:  

- розкрити наукову періодизацію історії України, зміст основних періодів української історії, визначальні події та явища, при 

цьому виважено підходити до оцінок історичних подій;  

- вивчити особливості формування та розвитку національного державотворення, значення боротьби українського народу за її 

відродження та збереження основні напрямки розбудови української суверенної держави;  

- висвітлити історію соціально-економічного та політичного розвитку України, стан сучасного розвитку та перспективи ринкової 

трансформації економіки України;  

- визначити роль і місце в історії України видатних історичних осіб;  

- показати роль української держави в системі міжнародних відносин.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

– основні події і факти з історії та культури України;  

– основні закономірності та особливості соціально-економічного та політичного та культурно- духовного розвитку України;  

– періодизацію історії України та її культурного розвитку і основний зміст найважливіших етапів у її історичному розвитку;  



– внесок видатних політичних, державних, військових, науково-культурних діячів у справу становлення, захисту і розвитку 

української нації;  

понятійний апарат;  

– хронологію та історичну карту.  

Сформовані компетентності: 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та початкової 

освіти з розумінням відповідальності за свої дії. 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі дошкільної освіти в розвитку, 

навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку. 

 

Загальні 

компетентності 

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 

 

Здатність працювати в команді. 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Професійні 

компетентності 

Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних 

результатів навчання, добору оптимальних форм, методів,  

технологій та засобів формування ключових і предметних 

компетентностей молодших школярів у процесі вивчення 

історичної та мистецької освітніх галузей Державного стандарту 

початкової освіти. 

4. Формат курсу  
 

Навчальний курс «Історія та культура України» - стандартний, є органічною частиною обов’язкового компоненту нормативних 

навчальних дисциплін професійної підготовки. Стандартний, обсягом 150 годин (5 кредитів), в тому числі 30 годин лекцій, 20 

годин семінарських занять і 100 годин самостійної роботи студентів для денної форми навчання. 



 

5. Результати навчання  

Очікувані результати навчання з дисципліни 

1. Очікувані результати навчання з дисципліни 

– Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками 

освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що 

враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. 

 

– Володіти знаннями і вміннями з інтегрованого курсу «Я досліджую світ», достатніми для навчання та проєктування освітній 

процес природничої, громадянської та історичної освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти; 

моделювати навчальні заняття з природничої, громадянської та історичної освіти, інтегруючи різні освітні галузі із 

застосуванням сучасних педагогічних технологій навчання, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення; аналізувати 

перспективний педагогічний досвід учителів та навчально-методичні комплекти з природничої, громадянської та історичної 

освіти для початкової школи, оцінювати їхнє змістово-технологічне наповнення відповідно до дидактичних вимог. 

 

– Здійснювати розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування учнями 

художніми цінностями і способами художньої діяльності; формувати в молодших школярів потреби в художньо-творчому 

самовираженні та естетичному самовдосконаленні; здійснювати музичну освіту в початковій школі, володіти сучасними 

науковими концепціями, методами, прийомами, засобами та технологіями навчання музичного та образотворчого мистецтва 

молодших школярів. 

 

– Аналізувати та критично оцінювати історію та культуру України, удосконалювати своє розуміння цих процесів. 

Аналізувати соціально-політичні процеси, здійснювати аналіз та осмислювати політичні ситуації. 

 

6. Обсяг і ознаки курсу  

Найменування показників 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 



Рік навчання 
1-й  

 

Семестр вивчення 
1-й 

 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Загальний обсяг годин 150 

Кількість годин навчальних занять 50 

Лекційні заняття 30 год. 

Практичні заняття  

Семінарські заняття 20 год. 

Лабораторні заняття  

Самостійна та індивідуальна робота 100 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

 

7. Пререквізити курсу  

Передумови для вивчення дисципліни – вивчення опирається на базові знання з шкільного курсу «Історії України». Організація 

роботи студентів передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної теми, контрольні питання та 

самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій.  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання  

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 


