1.
Назва модуля: Історія України та культура України
2.
Код модуля: ІУ_6_ОНД_02_4
3.
Тип модуля: обов’язковий
4.
Семестр: 1
5.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4);
аудиторні – 54 (лекцій - 22, семінарів – 32)
6.
Лектор: Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, доцент.
Янчук Михайло Михайлович – викладач кафедри історії України.
7.
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: історичні події, процеси та видатних діячів історії та культури;
уміти: аналізувати і узагальнювати у певній системі, порівнювати,
оцінювати, пояснювати історичні факти на основі різнобічного вивчення джерел і
застосування історичних знань; користуватися категорійно-понятійним апаратом
історичної науки; розглядати і характеризувати суспільні явища у розвитку і
конкретних історичних умовах.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: історія української
культури
10. Зміст модуля:
Еволюція людини і найдавніших цивілізацій на території сучасної України.
Київська Русь (X – перша половина XІІ ст.). Давньоруські князівства в ХІІ – перша
половина ХІV ст. Українські землі в складі Литовського князівства, Польщі,
Угорщини та інших країн (друга половина ХІV – перша половина ХVІ століття).
Україна в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Українська національна
революція (1648-1676 рр.). Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Ліквідація
автономних прав України Російською імперією. Україна в період кризи феодальнокріпосницької системи і формування капіталістичного укладу в першій половині ХІХ
ст. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму в Україні в другій половині
ХІХ ст. Україна на початку ХХ століття (1900-1914 рр.). Україна в період Першої
світової війни і Лютневої революції (1914 - лютий 1917 рр.). Національновизвольна революція та державне будівництво в Україні (1917-1920 рр.). Україна
між двома світовими війнами. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945
роки). УРСР в 1945-1991 рр.: від тоталітаризму до незалежності. Українська
держава в сучасну добу (від початку 90-х років і до сьогодення). Незалежна
Україна і українська діаспора.
11. Рекомендована література:
1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних
закладів. – К.,1999. –568 с.
2. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття.
– К., 1996. – 616 с.
3. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації
ХІХ-ХХ ст. – К., 1996. – 360 с.
4. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. –
К., 1997. – 312 с.
5. Бодров Ю. І. Історія України: Навчальний посібник для студентів
неісторичних спеціальностей.- У., 2010.- 413 с.
6. Русанівський В. М. Культура Українського народу:-К., “Либідь” 1994.-266 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття
13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний контроль (70%): виступи на семінарах, тестування, модульний
контроль, індивідуальне навчально-дослідне завдання
 Підсумковий контроль (30%, екзамен): усна відповідь
14. Мова навчання: українська

