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Бакалаврська підготовка 

1.1.1 
Історія 

України 

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Історія України» за 

напрямом підготовки 6.040106 – 

Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування, 6.051301 – 

Хімічна технологія, 6.051501 – 

Видавничо-поліграфічна справа. Розр.: 

Ковальова Н. А. 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 

24 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни „Історія України” 

для студентів І курсу усіх 

спеціальностей / укл. В.Л. Борисов, 

Н.А. Ковальова. 

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014. – 

65 с. 

 

35, ЕВ 

Роздавальний матеріал з дисципліни 

“Історія України” на тему: “Українські 

землі в добу середньовіччя (ІХ — 

перша половина XVII ст.)” для 

студентів І курсу всіх напрямів 

підготовки / укл. В. Л. Борисов. -  

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014. – 

15 с. 

35, ЕВ 

Роздавальний матеріал з курсу „Історія 

України” на тему: „Україна у складі 

Російської та Австрійської імперій 

(ХІХ – початок ХХ ст.)” для студентів 

І курсу усіх спеціальностей / укл. 

В.Л. Борисов.  

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. – 

20 с. 

35, ЕВ 

Методичні вказівки до вивчення теми 

„Українська національно-демократична 

революція та громадянська війна 1917 

– 1921 рр.” з дисципліни „Історія 

України” для студентів І курсу усіх 

спеціальностей / укл. Н.А. Ковальова. –  

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. – 

28 с. 

35, ЕВ 

Роздавальний матеріал з курсу „Історія 

України” на тему: „Україна у роки 

Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)” 

для студентів 1 курсу усіх 

спеціальностей / укл. В.Л. Борисов. 

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. – 

16 с. 

35, ЕВ 



  

Методичні вказівки до семінарських 

занять та самостійної роботи з 

електронними ресурсами з дисципліни 

„Історія України” для студентів І курсу 

всіх спеціальностей / укл.: 

В. Л. Борисов, Н. А. Ковальова 

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017. – 

20 с. 

 

35, ЕВ 

  

Роздавальний матеріал з дисципліни 

„Історія України” на тему: „Визвольна 

війна українського народу середини 

ХVІІ ст. Становлення української 

державності” для студентів 1 курсу 

всіх спеціальностей / укл.: 

Н. А. Ковальова 

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017. – 

15 с. 

35, ЕВ 

  

Роздавальний матеріал з дисципліни 

„Історія України” на тему: „Українські 

землі у другій половині ХVІІ – 

ХVІІІ ст.” для студентів 1 курсу всіх 

спеціальностей / укл.: Н. А. Ковальова 

Д.: ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017. – 

26 с. 

35, ЕВ 
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