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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Історія України та української 

к у л ь ту р и _______________
Викладач (-і) Проф. Сокрут В.М.
Контактний телефон викладача 067 502 47 18
E-mail викладача Aa8088va(Sj ukr.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни З кредити
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Консультативну допомогу здобувачі 

вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників
кафедри, які безпосередньо проводять 
заняття, або звернувшись з письмовим 
запитом на електронну пошту за адресою 
кзЬ(і@і.иа_________________________ '

2. Анотація до курсу
Історія та культура України охоплює період вітчизняної історії від витоків до теперішніх 

подій. Структурно навчальна дисципліна побудована так, щоб надати всебічне уявлення про 
основні періоди історії та культури України у хронологічній послідовності.

Предметомвивчення навчальної дисципліни історії та культури України є духовні та 
матеріальні цінності, розвиток людського суспільства на всіх українських землях з найдавніших 
часів до сьогодення. Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни пов’язане зі 
знаннями навчальних дисциплін, які викладаються на І курсі: «Філософія» та «Історія 
медицини».

У свою чергу «Історія України та української культури» предметно інтегрується з 
дисциплінами, які забезпечують подальшу гуманітарну підготовку студентів-медиків: 
«Медична деонтологія», «Соціальна медицина» та ін._________________________________________

3. Мета та цілі курсу
Метою навчальної дисципліни є:

• показати історичний шлях українського народу;
• розкрити багатогранність історичного минулого та сучасності в органічному взаємозв’язку із 

загальноісторичним процесом;
• показати боротьбу нації за незалежність і соціальне визволення, що сприяло створенню 

самостійної держави;
• виховання у студентів патріотичних, морально-етичних переконань, причетності до 

тисячолітньої історії та культури українського народу;
• прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного 

осмислення закономірностей історичного розвитку та культурологічних процесів;
• навчання практичним навичкам роботи з історичними джерелами і науковою літературою;
• розвиток національної самосвідомості;
« вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії та культури в повсякденній 

діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни:
Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія України та української культури» є

формування у майбутніх лікарів загальних знань про історію та культуру українського народу,
його віковічні прагнення і боротьбу за незалежність і соціальне визволення, сприяння розвитку
національної та високого рівня професійної свідомості.________________________________

4. Результати навчання (компетентності)
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок
з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах 
результатів навчання у Стандарті).

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти для^ другого (магістерського) рівня 
дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

загальні:



здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми; 
здатність виявляти актуальні проблеми; 
здатність пропонувати та обгрунтовувати гіпотези; 
вміння аргументувати особисту точку зору; 
вміння опрацьовувати наукову літературу;
вміння працювати в комп’ютерних мережах, збору, аналізу та управління інформацією; 
здатність сумлінно виконувати науково-професійні обов’язки, діяти відповідно до етичних 
мотивів;
готовність діяти у відповідності до норм моралі та етичних принципів;
вміння застосовувати теоретичні знання та набувати практичного досвіду при вирішенні 
життєвих та професійних завдань;
здатність до налагодження професійної комунікації на засадах толерантності;

спеціальні (фахові, предметні):
здатність робити висновки про державотворчі процеси на території України від 
найдавніших часів і до сьогодення;
вміння ілюструвати взаємозв’язок державності й розвитку національної культури; 
здатність до засвоєння теоретико-методологічного базису навчальної дисципліни; 
вміння вирішувати тестові завдання різної складності; 
вміння розв’язувати творчі завдання;
вміння шукати та нагромаджувати інформацію з історико-культурологічної проблематики; 
здатність реферувати першоджерела та наукові публікації з «Історії України та української 
культури»;

- вміння аргументувати особливості історико-культурних періодів України.__________________
_______________________________5. Організація навчання курсу_______________________________

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 20

Самостійна робота 60
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання)
222 М едицина 
221 Стоматологія

Нормативний
Нормативний

Тематика курсу
Тема, план Форма заняття Літерату

ра
Завдання,год Вага

оцінк
и

Термін
виконання

Змістовний модуль 1 Історія та культу )а України від найдавніших часів до сьогодення
Тема 1. Витоки 
історії
українського 
народу та його 
культури.У країна 
княжої доби. 
Україна у складі 
Великого 
князівства 
Литовського та 
Польщі (друга 
половина XIV -  
середина 
XVII ст.).

лекція
семінар
самостійна робота

1-5:12 2
4
12

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
дат.
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
-Трипільська 
цивілізація.

5,4,
3 ,2

За
розкладом

Тема 2. Козацько- 
гетьманська 
держава._________

лекція
семінар
самостійна робота

2-6:12-15
4
12

5,4 ,
3 ,2

За
розкладом



Національно- 
визвольна війна 
українського 
народу середини 
XVII ст.. Розвиток 
українського 
народу та його 
культури за 
Української 
гетьманської 
держави.

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
дат.Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
-Українське 
барокко.

-

Т ема 3. Ідея 
української 
державності в 
суспільно- 
політичному 
житті України 
наприкінці XVIII 
-  початку XX ст.

лекція
семінар
самостійна робота

2-6:7-
9:12-15

2
4
12

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
дат.Підготувати 
доповідь у формі 
презентації:
-Кирило-
Мефодієвське
товариство.

5 ,4 ,
3 ,2

За
розкладом

Тема 4. Українські 
землі за часів 
радянської 
доби(1919-1990 
р.).Розвиток 
культури в 
Україні у XX -  
початку XXI ст.

лекція
семінар
самостійна робота

1-5:12-15 2
4
12

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
дат.Підготувати 
доповідь у формі 
презентації:
-Україна у другій 
світовій війні

5 ,4 ,
3 ,2

За
розкладом

Тема 5. Незалежна 
Україна в 
сучасному світі

лекція
семінар
самостійна робота

2-6:12-15 2
4
12

Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
дат.Підготувати 
доповідь у формі

5,4 ,
3 ,2

За
розкладом



презентації:
-Конституції
України.

6. Система оцінювання курсу
Загальна система Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань,
оцінювання курсу навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента

оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального 
матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -
З, «незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах 
обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді 
диф.заліку, тестування.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються 
оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент 
повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 
підготовки). Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у 
бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як 
середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість 
занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)
4- 200- 4- 200- 4- 200- 4-бальна

бальна бальна бальна бальна бальна бальна шкала
шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32

4,87 195 4,35 . 174 3,82 153 3,3
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27
4,82 193 .4,3 172 3,77 151 3,25
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3
4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну



навчальну діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. 
Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 
оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 
арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, 
яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється 
під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 
які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу для дисциплін, що завершуються

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-баі
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 о

J 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недос
татньо4,54 109 3,99 96 3,45 83

4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого 
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо 
студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200- 
бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається 
як сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за 
підсумковий контроль (диференційований залік) ( Таблиця 3).

Вимоги до 
письмової роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Завдання складають 
40 тестів відкритої форми. Вага кожної правильної відповіді -  5 балів; за 
кожне виправлення знімається 0,5 б.___________________________________

Практичні заняття Змістовний розділ
Аудиторна робота

Змістовий модуль Змістовий модуль 2
Т1-4 5 Т5-
Контрольна робота 
Тест

Контрольна робота 
Тест



Робота на парах 5 Робота на парах 5
Реферат 5 Реферат 5

60 60
Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі 

диф.заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 
200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 
опитування, тести, перевірка рефератів).

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані 
при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов'язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 
практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 
передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і
більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.________________________________________

_______________________________ 8. Рекомендована література____________________________
Базова:
1.Абрамович С.Д. Світова та українська культура: [навч. посіб.] /С.Д. Абрамович, М.Ю. 
Чікарькова. -  Львів: Світ, 2004. -  343 с.
2.Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. -К. -2008 - 688 с.
3.Бонь О.І., Іванюк О.Л. Історія України: Курс лекцій: Навч. посіб. - К. - 2008. - 463 с.

4.Греченко В.А. Історія України. Модульний курс. [ТЕСТИ]: Навч. посіб. - X.: Торсіч плюс, 
2009.- 384 с.
5.Шейко В.М., Білоцерківський Р.Я. Історія української культури: Навч.посібник.-5те вид.,- 
К.: Знання, 2013,- 271с.
Д опом іж на:
6.Енциклопедія історії України. У 8 гомах. - К.: Наукова думка., 2004-2007.
7.Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика [за ред. 
Крип’якевича І.] -  [3-є вид. стереотип.] -  К.: Либідь, 2000. -  654 с.
8.Українські митці у світі. Матеріали до українського мистецтва XX ст./ Автор-упорядник 
Г.Г. Стельмащ ук-Львів: Апріорі, Львівська національна академія мистецтв, 2013 -  520 с.
9.Шаповал Ю.В. Ілюстрована енциклопедія України. - К.. Балтія Друк, 2008,- 160 с. ілл.

Інформаційні ресурси

10 Безкоштовна бібліотека української літератури, http://ukrknyga.at.ua
11.Довідковий сайт, http://history.franko.lviv.ua
12.Першоджерела та наукова література в галузі української культури та історії. 
http://litopys.org.ua
13.Інститут історії України НАН України, http://www.historv.org.ua 
14.Український пам’яткоохоронний ресурс, http://www.pamiatkv.org.ua 
15.1нститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 
України, http://www.etnolog.org.ua
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