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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»  

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни 
нормативна дисципліна, що формує загальні компетентності, 
ОК 6 

Час та місце проведення 4 семестр, відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 1,5 кредити (45 годин) 

Курсовий проєкт (робота)  непередбачено 

Форма контролю залік 

 

Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін «Культурологія», «Правознавство», «Основи 

філософських знань» 

 

Характеристика дисципліни 

 

Призначення навчальної дисципліни: «Історія  України» є нормативною дисципліною  та 

спрямована на вивчення історії  України, громадянської відповідальності, національної гідності, 
патріотизму. Вивчення навчальної дисципліни включає процеси, явища, історичні факти, закономірності 
і особливості історичного розвитку України, української матеріальної та духовної культури від 

найдавніших часів до сьогодення. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України” є формування історичного мислення, 

наукового світогляду, набуття навичок науково історичного аналізу, передбачає оволодіння студентами 

вітчизняною та світовою культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою, розгляду 

культури України за історичним принципом як складової світового культурного процесу, висвітлення її 
гуманістичного змісту та значення для усвідомлення молодими українцями власної духовно-культурної 
автентичності.  

Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки фахових молодших бакалаврів  з 
обліку і оподаткування здобувачі освіти повинні: 
знати:  

- проблеми зародження, існування та відбудови української державності;  
- роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку і захисті української національної ідеї;  
- умови формування української народності та спільність цього процесу із всесвітньо-

історичним;  

- форми української державності: Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Гетьманщина, 

УНР, УРСР;  

- економічні, соціальні, політичні, культурні процеси в українських землях (Х – ХХ ст.);  
- особливості сучасного розвитку історії та культури України; 

вміти: 



- аналізувати, узагальнювати і систематизувати історичний матеріал;  

- порівнювати історичні та культурні події та явища;  

- знаходити і критично аналізувати необхідну інформацію з історії  України;  

- застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності;  
-прогнозувати суспільні процеси сучасності.  

 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Здатність виконувати роботу як самостійно, так і в команді, включаючи здатність взаємодії 
з колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

ЗК 11. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості. 
ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Здатність вчитись та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

Навчальна  дисципліна  спрямована  на досягнення спеціальних  компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування » 

СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави.  

СК 12. Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення відповідно до чинного законодавства. 

СК 13. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування » 

 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що існують між процесами та 

явищами в різних економічних системах. 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 
РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну відповідальність за результати 

роботи, дотримуватися норм та стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 19. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

 



План вивчення навчальної дисципліни 

 

 

Назва 

розділів і тем 
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ау
ди
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р
н
и
х 
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й
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1 2 3 4 5 

 Київська Русь. Литовсько-Польська доба. Україна в середині XVII – XIX століть. 

1. Тема 1.1. Вступ 1 1  

2. 

Тема 1.2. Найдавніша історія    

                України. 
1 1 

 

3. 

Тема 1.3. Утворення і розвиток    

                 держави Київська Русь. 
2 2 

 

4. 

Тема 1.4. Галицько-Волинська    

                держава. 
2 2 

 

5. 

Тема 1.5. Українські землі під 

владою Польщі та Литви (XIV – 

перша половина XVII століття). 

2 2 

 

6. 

Тема 1.6. Визвольна війна 

українського народу середини  

XVII століття. Утворення козацької 
держави. 

2 2 

 

7. 

Тема 1.7. Соціально-економічний та 

політичний розвиток України в 

другій половині XVII – XVIII 

століть. 

2 2 

 

8. 

Тема 1.8. Українські землі під 

владою Російської та Австрійської 
імперії у I половині XIX століття. 

2 2 

 

9. 

Тема 1.9. Українські землі в  

II половині XIX століття. 
2 2 

 

 Україна в XX– на початку XXI століття. 



10. 

Тема 2.1. Україна на початку  

XX століття 
3 2 1 

11. 
 Тема 2.2. Україна в роки Першої 
світової війни. 

3 2 1 

12. 
Тема 2.3. Українська державність в 

1917-1921 роках. 
3 2 1 

13. 

Тема 2.4. Українська РСР в умовах 

нової економічної політики  

(1921-1928рр.). 

3 2 1 

14. 
Тема 2.5. Закріплення радянської 
влади в Україні (1929-1938 рр.). 

3 2 1 

15. 
Тема 2.6. Західноукраїнські землі в 

1921-1939 роках. 
3 2 1 

16. 

 Тема 2.7. Україна в роки Другої 
світової війни (1939-1945 рр.). 

Фашистсьо-радянська війна  

(1941-1945рр.). 

3 2 1 

17. 
 Тема 2.8. Україна в перші повоєнні 
роки (1945- початок 50-х років). 

3 2 1 

18. 

Тема 2.9. Україна в умовах 

політичної та економічної 
лібералізації суспільства  

(1953-1964 рр.). 

1  1 

19. 

 Тема 2.10. Україна в період 

загострення кризи радянської 
системи (середина 60– початок 80-х 

років XX ст..). 

1  1 

20. 

Тема 2.11. Розпад Радянського 

Союзу і відродження незалежності 
України (1985-1991 рр.). 

1  1 

21. Тема 2.12. Україна в умовах 

незалежності. 
2  2  

 Всього           45            32            13  

 

 

 



Каталог інформаційних джерел: 

Основна 

1. Історія України (підручник), 10 кл., Власов В.С., Кульчицький С.В., Літера ЛТД, 2018 

2. Історія України (підручник), 11 кл., Власов В.С., Кульчицький С.В., Літера ЛТД, 2019 

3. Історія України. Бойко О.Д. –К., 2012 

 

Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни «Історія України» 

використовуються аудиторні заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів навчання. 

2. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  
здобувачів освіти, які використовуються при вивченні дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  (презентація); репродуктивні 
(короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням:навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна робота під 

керівництвом викладача. 

4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях, науково-дослідній роботі). 
Контроль знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час лекційних,  семінарських 

занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання;  рубіжний контроль у  формі 
тестування;  підсумкова атестація  у формі контрольної роботи. 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  графіком, співпрацюють з 
викладачем та працюють за індивідуальним графіком відповідно до «Положення про навчання за 

індивідуальним графіком». 

Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередня підготовка до лекцій,  семінарських занять. Усі 
завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під 

час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 


