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Силабус навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість 

годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація дисципліни 

Курс “Історія України” спрямований на вивчення 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. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Історична діяльність і суспільне життя українського народу в 

соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства.  

Чому це 

цікаво/потрібно вивчати 

(мета) 

Надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що 

відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні , їх 

об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки і взаємозалежності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці 

заздалегідь невідомих умов та обставин 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему 

Узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

формувати матеріали за визначеними джерелами 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми 
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Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій 

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. 

 

Як можна 

користуватис

я набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, добре володіти правничою термінологією. 

Навички збору і аналізу інформації з національних і 

міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання 

сучасних інформаційних технологій і баз даних. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом. 

Базові уявлення про основи філософії, психології, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей; знання вітчизняної історії, 

економіки й права; розуміння причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і 

соціальній діяльності. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві. 

Знання історії права та державних інститутів. 

Знання основ права Європейського Союзу. 

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Навички логічного, критичного і системного аналізу 
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документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Користуватися комп’ютерними програмами у межах 

стандартного програмного забезпечення з використанням 

електронних таблиць, графіків та інших можливостей. 

Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І  

Тема 1. Найдавніші державні утворення на території України. 

Тема 2. Київська Русь – перше державне утворення. 

Тема 3. Галицько-Волинська держава. Латентна доба 

української державності. 

Тема 4. Українська козацька республіка. 

Тема 5. Ідея української державності у суспільно-політичному 

житті України наприкінці XVIII – ХІХ ст. 

Тема 6. Українська революція і державність 1917-1921 рр. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Міжвоєнний період української історії (1921-1939 

рр.). 

Тема 8. Західноукраїнські землі в першій чверті ХХ ст. 

Тема 9. Українська державність у роки Другої світової війни. 

Тема 10. Суспільно-політичне життя в Україні в другій 

половині 40-х – 80-х рр. ХХ ст. 

Тема 11. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1986- 

серпень 1991 р. ) 

Тема 12. Україна в умовах розбудови своєї державності. 

Тема 13. Україна на сучасному етапі розвитку.  

Пререквізити 
Дисципліна «Історія України» може вивчатись   студентами 

після здобуття повної загальної середньої освіти. 

Постреквізити 

Дисципліна “Історія України” є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з права. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Соціологія», «Основи філософських знань», «Історії 

держави і права України» та інших дисциплін.  

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Алексєєв Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: 

Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с. 

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний 

посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с. 

3. Бойко О. Д. Історія України.–К: ВЦ "Академія", 2001.-656 с. 

4. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. - К.: 

Глобус.1992. 

5. Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для 

студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів України. – 

К.: Каравела, 2002. – 304 с. 

6. Світлична В.В. Історія України.– К.: Каравела, 2012. – 384 с. 

7. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до 

кінця XVIII ст. / Н. Яковенко. – Київ: Генеза, 1997. – 380 c. 
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Допоміжна 

1. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. 

Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 

2007. - 799 с. 

2. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. 

Скрипника. - К: Центр навчальної літератури, 2003. - 366 с. 

3. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для 

студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. - К: Академія. - 2001. - 448 

с. 

4. Литвин В.М. Історія України: Навчально-методичний 

посібник для семінарських занять. Київ. Знання. 2006. С. 607.  

5. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн 

до незалежності / Пер. з англ. Р. Клочко. ‒ Х., 2016. ‒ 496 с. 

 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.history.franko.lviv.ua/ –  Нариси Історії України. 

2. http://www.history.vn.ua/ – History. Твоя електронна бібліотека. 

3. http://history.org.ua/uk – Інститут історії України. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 35 

Практичні 35 

Самостійна робота 50 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Гуманітарних та суспільних дисциплін 

Відділення Юридичне 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

http://www.history.franko.lviv.ua/
http://www.history.vn.ua/
http://history.org.ua/uk
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Викладач(і) 

ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ ПАВЛЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів):  

http://college-chnu.cv.ua/article/Humanitarian&Social 

E-mail: d.pavlyuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4409 

http://college-chnu.cv.ua/article/Humanitarian&Social
mailto:d.pavlyuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4409

