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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Історія України
складена відповідно до гуманітарних  дисциплін – типової програми підготовки
молодших спеціалістів.
напряму  6.051701 Харчові технології та  інженерія
спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історія  України починаючи з
найдавніших  часів і закінчуючи сьогоденням .

Міждисциплінарні зв’язки: всесвітня історія, українська література, культурологія,
соціологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1 Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття.
2. Історія України ХХ століття

1 Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є  ознайомлення

студентів з фундаментальними досягненнями  вітчизняної історії, розуміння причино –
наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у професійній
діяльності та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових
позицій їх тлумачення. Дає  можливість студентам орієнтуватися в історичних
процесах, подіях, фактах, проблем і перспектив історичного процесу, проблем
міжнаціональних відносин застосовувати здобуті знання для прогнозування
суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку
українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з
епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою
літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та
обґрунтовувати власну думку та  долучитися до скарбниці мудрості й досвіду,
надбаних людством протягом тисячоліть.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни Історія України  є:
• Формування історичного мислення, наукового світогляду;
• Набуття навичок науково-історичного аналізу;
• Виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного

процесу;
• Виховання високого рівня культури, громадянської

відповідальності, національної гідності, патріотизму.

1.3 Відповідно до вимог суспільних дисциплін – типової програми підготовки
молодших спеціалістів  студент повинен :

знати :
• сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
• основні закони та етапи розвитку людської спільності;
• витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
• суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку

українського народу;
• історичні події;
• зародження та розвиток української державності;
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• процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
• діяльність історичних осіб і політичних партій.

вміти:
 порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти

та діяльність осіб;
 оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції

загальнолюдських цінностей;
 співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
 розрізняти тенденційно подану інформацію;
 орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з

першоджерелами, літературою;
 аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи

іншу проблему;
 самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на

конференцію, семінарське заняття;
 вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття.

Вступ. Найдавніша історія України. Утворення і розвиток ранньофеодальної
держави Київська Русь. Галицько – Волинське князівство. Українські землі під владою
Польщі та Литви (ХІV – перша половина ХVІІ століття). Визвольна війна українського
народу середини ХVІІ століття. Утворення козацької держави. Соціально –
економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ століття.
Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії у першій половині ХІХ
століття. Українські землі в другій половині ХІХ століття.

Змістовий модуль 2
Історія України ХХ століття.

Україна на початку ХХ століття (1900 – 1914). Україна в роки першої світової війни.
Українське національно – державне відродження 1917 – 1920 років. Українська РСР в
умовах непу (1921 – 1928 роках). Українська РСР в умовах радянської модернізації
(1928 – 1939 роках). Західноукраїнські землі в 1921 – 1939 роках. Україна в роки
другої світової війни (1939 -1945). Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 –
середині 1950-х рр. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.). Україна в період
стабілізації радянської системи та загострення її соціально- економічної та політичної
кризи (1965 – 1985 рр.). Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності
України. Україна в умовах незалежності.
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3.  Рекомендована література

Базова:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. –

К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України.-  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

Допоміжна:
1. Жуковський А., Субтельний О.  Нарис  історії України. – Львів, 1993.
2. Збірник тренувальних тестів з історії України, Власов В.С., Пометун О.І., Фрейман Г.О.,

Ґенеза, 2008;
3. Єфименко О. Історія України та її народу. – К., 1992.
4. Історія України. – Львів, 1996.
5. Історія України:Курс лекцій у двох книгах. – К.,1992.
6. Історія України: Навчальний посібник. – К., 1997.
7. Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст.. – К., 1993.
8. Історія України в особах ХІХ – ХХст. – К., 1995.
9. Історія України. Збірник тестових завдань, Куриленко О., Шеремет Ю., Грамота, 2008.
10.  Історія України. Документи.Матеріали/ Упоряд.І.М.Скирда. – Х.: Ранок, 2009.
11. Історія України: нове бачення/ За ред. В.А. Смалія. – К., 2000.
12. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України.- К., 1996.
13. Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник для студентів неісторичних

спеціальностей вищих закладів освіти. – К.; Львів, 2000, 2002.
14. Субтельний О. Україна: історія. – К.,1993.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. www. histori.org.ua.
2. www. Wikipedia.ua.
3.www. ukrhistori.narod.ru.

4 . Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен

5.  Засоби діагностики успішності навчання: усні, письмові, поточні,
тематичні,  тестування.


