
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

 

Факультет харчових та хімічних технологій 

Кафедра: філософії та українознавства 

Викладач: д-р іст. наук, проф. Ковальова Н. А. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Знання суті суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, 

що відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні, їх 

об’єктивної обумовленості, взаємозв’язків та взаємозалежності 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 
Уміти:  
аналізувати історичні джерела, наукову та навчальну літературу; 

проводити інформаційний пошук, використовувати набуті 

історичні знання при аналізі сучасних подій; 

характеризувати сутність соціально-історичних епох; 

визначати причинно-наслідкові зв’язки історичних процесів, 

розуміти органічний зв’язок історії України з історією держав, до 

складу яких входили українські землі; 

мислити історичними категоріями, бачити суспільство у розвитку, 

оцінювати явища суспільного життя, діяльність політичних партій і 

окремих політиків та прогнозувати суспільні процеси. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Україна з найдавніших часів до початку 

ХХ ст. 

Тема 1. Вступ. Українські землі в епоху середньовіччя (ІХ – перша 

половина ХVІІ ст.). 

Тема 2. Козацтво в історії України (ХV–ХVІІІ ст.). 

Тема 3. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ – 

початок ХХ ст.). 

Змістовий модуль 2. Україна у ХХ – на початку ХХІ ст. 

Тема 4. Українська революція 1917–1921 рр. 

Тема 5. Україна у міжвоєнний період (1921–1939 рр.). 

Тема 6. Україна у період Другої світової війни (1939–1945 рр.). 

Тема 7. Радянська Україна у повоєнний період (1945–1991 рр.) 

Тема 8. Україна у період утвердження Незалежності. 

Види занять Лекції, семінарські, самостійні, індивідуальні заняття. 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

шкільні курси «Історії України», «Всесвітньої історії», основи 

комп’ютерної грамотності та навігації в інтернеті. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Бойко О.Д. Історія України: посібник. Київ : Академвидав, 2012. 

704 с. 

2. Світлична В. В. Історія України: навч. посіб. Київ : Каравела, 

2009. 400 с. 

3. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної 
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роботи з електронними ресурсами з дисципліни «Історія України» 

для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл.: В. Л. Борисов, 

Н. А. Ковальова. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 21 с. 

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Історія України» за освітнім рівнем «Бакалавр» для 

студентів усіх спеціальностей / укл. В. Л. Борисов, Н. А. Ковальова. 

Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. 65 с. 

5. Роздавальний матеріал з дисципліни «Історія України» на тему 

«Найдавніші племена і держави на території України» для студентів 

I курсу всіх спеціальностей / укл. В. Л. Борисов. Дніпро : ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. 8 с. 

6. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Історія України» до теми «Козацтво в історії України (XV–

XVIII ст.): українські гетьмани та діячі козацтва» за освітнім рівнем 

«Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей / укл. Н. А. Ковальова. 

Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. 33 с. 

7. 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. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 

18 с. 

8. 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. Дніпро : ДВНЗ 

УДХТУ, 2017. 28 с. 

9. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Історія України» на тему «Україна у складі Російської та 

Австрійської імперій (ХІХ – поч. ХХ ст.» за освітнім рівнем 

«Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей / укл. В. Л. Борисов. 

Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. 23 с. 

10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Історія України» до теми «Українська революція 1917–1921 рр.» за 

освітньо-професійною програмою «бакалавр» для студентів 1 курсу 

усіх спеціальностей / укл. Н. А. Ковальова. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 

2018. 31 с. 

11. Роздавальний матеріал з дисципліни «Історія України» на тему 

«Нова економічна політика та її реалізація в Україні» для студентів 

1 курсу усіх спеціальностей / укл. В. Л. Борисов. Дніпро : УДХТУ, 

2018. 9 с. 

12. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Історія України» до теми «Західноукраїнські землі в 1920–

1930 роки» за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів усіх 

спеціальностей / укл. В. Л. Борисов. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. 

12 с. 

13. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Історія України» до теми «Радянська Україна у повоєнний період 

(1945–1991 рр.)» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх 

спеціальностей / укл. В. Л. Борисов, Н. А. Ковальова. Дніпро : ДВНЗ 

УДХТУ, 2021. 31 с 

14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Історія України» до теми «Україна в період незалежності» за 

освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів усіх спеціальностей / укл. 

Н. А. Ковальова. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. 24 с. 

Поточний та Тестування за лекційним / практичним курсом, тематичні 
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семестровий контроль опитування, доповіді, захист реферату. Іспит. 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=817 



 
  

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Історія України» 

  

Факультет: Харчових та хімічних технологій 

Кафедра: філософії та українознавства 

Викладач: к.і.н., доцент Борисов В.Л. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Формування знань суті суспільно-політичних і соціально-

економічних процесів минулого і сучасності, їх об’єктивної 

обумовленості та взаємозв’язків. 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

Студент повинен знати: 1) Суть предмету, періодизацію історичного 

процесу; 2) Принципи методології, методи історичного дослідження; 

3) функції історичної науки, специфіку джерельної бази. 

Зміст дисципліни Змістовій модуль 1. Україна з найдавніших часів до початку XX 

ст.. 

Тема 1. Вступ. Українські землі в епоху середньовіччя ( IX – перша 

половина XIV ст..) 

Тема  2. Козацтво в історії України ( XV- XVIIIст.)  

Тема  3. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (XIX- на 

початку XX ст..) 

Змістовій модуль 2. Україна у XX – на початку XXI ст.. 

Тема 4. Українська національно-демократична революція та 

громадянська війна (1917-1921 рр.). 

Тема 5. Україна у міжвоєнний період ( 1921-1939 рр.). 

Тема 6. Україна у роки Другої світової війни (1939-1941 рр.) 

Тема 7. Радянська Україна у повоєнний період (1945-1991 рр.) 

Тема 8. Україна у період утвердження незалежності. 

 

Види занять Лекції, семінарські, самостійні, індивідуальні заняття. 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Шкільний курс «Історії України», основи комп’ютерної грамотності 

та навігації в інтернеті.   

 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

 

 

     

1. Алексєєв Ю.М. Історія України: навч. посіб. / Ю.М. Алексєєв, 

А.Г.Вертгел, В.М.Даниленко.- К.: Каравела, 2004.- 256 с. 

2. Багацький В.В. Історія України / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. – К.: 

Алерта, 2010.-388 с. 

3. Бойко О.Д. Історія України: посібник / О.Д. Бойко.- К.: Академія, 

2004.- 687 с.                                                                                                                                   

4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія   

України» для студентів 1 курсу усіх спеціальностей/ укл.В.Л.Борисов, 
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Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

 

 

     

                                                                                                                 
Н.А. Ковальова. Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2019.- 65 с. 
5.Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з 

електронними ресурсами з дисципліни «Історія України» для 

студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл. В.Л. Борисов, Н.А. 

Ковальова. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 21 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, доповіді, реферат, іспит.  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua 


