
Анотація навчальної дисципліни /ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 
 
1 Назва дисципліни: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 
2 Статус Вибіркова 

3 
Рівень фахової 

передвищої освіти 
фаховий молодший бакалавр  

4 
Назва ОПП 
Курс, семестр 

«Акушерська справа» 
І курс, ІI семестр 

5 Обсяг кредитів, годин 3 кредити, 90 год. (з них: 26 год. лк, 32 год. семінари,32 год СРС.) 

6 
Підсумковий  

контроль залік 

7 
Кафедра, яка 
забезпечує 
викладання: 

циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних  та соціально-
економічних  дисциплін 

8 Викладач: Міскевич Вікторія Віталіївна, викладач 
9 Зміст дисципліни: Розділ І.Історія та культура України від найдавніших часів до 

XVIII ст. 
Тема 1 Витоки української історії та культури (ІУтис. до н.е.-ІХ ст.). 
Київська Русь та її місце в історії українського народу(ІХ-ХІІІ ст). 

Тема 2. Галицько- Волинське королівство(ХШ-першапол.ХІУст.). 

Тема 3. Україна в литовсько-польському контексті: від згасання 
державності до вільної козацької республіки Запорізька Січ(друга 

половина ХІУ - середина ХУІІ ст.). 
Тема 4. Українська культура в умовах підмосковської автономної 
державності та польського наступу (кінець ХУІІ -друга пол.. ХУІІІ ст.). 

Розділ ІІ. Історія та культура України (ХІХ - поч. ХХІ ст.) . 
Тема 5. Суспільно - політичне та національно - культурне 
становище українців під владою Російської імперії(ХІХ- поч.ХХст.) 
Тема 6. Національний та культурно-освітній рух на 
західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини(ХІХ- початок 

ХХ ст.). 
Тема 7.Радянська державність та культура України в контексті 
тоталітарної системи СРСР (1921-1939 рр.). 
Тема 8. Радикалізація національно-визвольного руху на 
західноукраїнських землях у 20-30-ті роки ХХ ст. 
Розділ ІІІ. Українські національно-визвольні змагання 
та проблеми розвитку культури  України на шляху 

державного будівництва. 
(ХХ - поч. ХХІ ст.) 
Тема 9.Українські національно-визвольні змагання та культура 

1914-1921рр 
Тема 10.Радянська державність та культура України в контексті 
тоталітарної системи СРСР (1921-1939 рр.). 
Тема 11.Українське питання та культура під час Другої світової 

війни та післявоєнної відбудови (1939 - початок 1950-х рр.). 
Тема 12.Україна в умовах спротиву комуністичному 
тоталітаризмові та його краху (середина 1950-х - 1991 р.). 
Культурне відродження українського народу. 



Тема 13. Становлення Української незалежної держави та 
особливості формування сучасної культури. 
 

10 Чому це цікаво / 
чому потрібно вивчати 
дисципліну? 

 

Дисципліна «Історія та культура України» становить собою 
сукупність основ наук про сучасне і минуле українського народу. 
Вивчення цієї дисципліни сприяє формуванню у майбутніх 
фахівців цілісного розуміння національної історії та культури як 

соціально - історичного явища, виробляє навички у студентів 

системного бачення закономірностей та особливостей її розвитку у 

контексті загальносвітових цивілізаційних процесів. У дисципліні 

сконцентровано знання про українську культуру як універсальну 

форму буття, самовираження, творчості народу, як сфери 

матеріальної, духовної, ціннісної, комунікативної організації 

суспільства, що визначає норми поведінки, мислення, почуття 

людини, різних верств населення і нації в цілому. 
11 Компетентності: Інтегральної: здатність вирішувати типові та складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійній 
діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 
соціально - економічних наук, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог; вирішувати складні питання, 
формулювати судження за недостатньої або обмеженої 
інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та 
знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової аудиторії; 
загальних компетентностей: здатність діяти соціально 
відповідально та громадянсько свідомо; здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички 
міжособистісної взаємодії; навички використання інформаційних 
та комунікативних технологій; здатність до пошуку, оброблення, 
аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на 

відповідному рівні. 
Спеціальних (фахових) компетентностей: здатність 
застосовувати знання у вирішенні складних ситуацій; здатність 
до роботи в мультидисциплінарній команді при здійсненні 
професійної діяльності; здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і примножувати 
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 планувати і 
проводити наукові дослідження, готувати результати наукових 
робіт до оприлюднення. 
Соціальних навичок (soft skills): комунікативність (реалізується 
через: метод роботи в парах та групах, мозковий штурм, метод 
самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод 



проєктів, ажурна пилка ), конфлікт-менеджмент (реалізується 
через: ігрові методи), тайм-менеджмент (реалізується через: 
метод проєктів, роботи в групах, тренінги), лідерські навички 
(реалізується через: роботу в групах, метод проєктів, метод 
самопрезентації). 

12 Чому можна 

навчитися? 
 Володіти навиками бібліографічного аналізу, способами іприйомами 
 роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними 
фондами;комплектувати, обробляти та класифікувати архівні 
документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися 
ПК для виявлення й обробки джерельних даних;володіти необхідним 
лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах 
потреби своєї професійної діяльності;вести краєзнавчу роботу, 
виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних 
пам'яток. 

13 Види навчальної 

діяльності: 

фронтальна / індивідуальна / групова 

14 Форми організації 

навчання: 
лекції / семінарські заняття / консультації / проєкти /дистанційна 

форма навчання та ін. 
15 Критерії 

оцінювання 
При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при 

обговоренні питань; результати виконання і захисту проєктних робіт, 

презентацій, експрес-контроль у формі тестів тощо. 
16 Система 

рейтингових балів 
Семінарські заняття: Змістовність виконаних самостійно проєктних 

робіт - 5 балів. 2.Змістовні відповіді - до 5 балів. 3. Контроль 

самостійної роботи (презентація, інші види самостійної роботи) - до 5 

балів (оцінюється змістовність, якість). 
 
 
  
 
 


