
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни  

Історія української державності  

Назва дисципліни Історія української державності 

Назва загальної 

компетентності,  

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

його цінність та необхідність сталого розвитку, 

верховенства права, права і свобод людини і 

громадянина України; 

ЗК 2. Здатність застосовувати, зберігати 

моральні, культурні, наукові цінності на основі 

розуміння історії, розвитку суспільства, техніки, 

технологій у практичній діяльності; 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово;  

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати 

знання про природу і суспільство, технології, 

співпрацювати з фахівцями інших галузей з 

метою покращення економіки підприємства;  

ЗК 13 Здатність використовувати інформаційні 

та інші новітні технології. 

ФК 1. Здатність використовувати нормативно-

правову базу законодавства України у 

професійній діяльності  

ФК 2. Здатність володіти навичками управління 

комплексними діями та проектами, нести 

відповідальність за прийняття рішень у 

конкретних виробничих умовах.  

ФК 7. Здатність до знання і розуміння основних 

біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням 

сільськогосподарських та інших рослин. 

ФК.14. Здатність до активної участі у 

дослідженнях, експериментуванні, моделюванні 

та прогнозі при науково-обгрунтованому 

вирощуванні сільськогосподарських культур з 

метою впровадження нових інноваційних 

технологій у виробництво, а також охорони 

навколишнього природного середовища 

Викладач Малихін Ю.В. 



Цикл дисциплін (загальна, 

або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

І курс, І семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 48 

Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до студентів,  

які хочуть обрати 

дисципліну 

Без обмежень 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

сільськогосподарської галузі, потреби суспільства, уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності з впровадженням 

сучасних науково-технічних і культурних досягнень світової цивілізації. 

ПРН 3. Вільно володіти українською та іноземною (на вибір – англійською, 

німецькою та ін.) мовами, зокрема спеціальною термінологією та 

застосовувати у професійній діяльності. 

ПРН 5. Здатність демонструвати та застосовувати знання із програмного 

забезпечення, інформаційних, інноваційних технологій в обсязі, необхідному 

для освоєння загально - та спеціалізовано-професійних дисциплін.  

ПРН 14. Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та 

нормативної літератури, відповідної документації для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Перші протодержави на території України 

Тема 2. Київська Русь – перша східнослов’янська держава 

Тема 3. Галицько-Волинська держава 

Тема 4. Українська державність у литовсько-польський період 

Тема 5. Українська національна боротьба (сер. ХVІІ ст.). Гетьманщина 

Тема 6. Відродження ідеї українського національного самовизначення та 

державності у ХІХ ст. 

Тема 7. Нові тенденції в соціально-політичному житті України  

на початку ХХ ст. 

Тема 8. Еволюція українського державотворення в 1917 – 1920 рр. 

Тема 9. Радянська форма державності в Україні в умовах тоталітаризму  



(1921 – 1939 рр.) 

Тема 10. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 

Тема 11. Україна у Другій світовій війні 

Тема 12. Зміни у політичному житті України  

в другій половині 40-их – 80-х рр. ХХ ст. 

Тема 13. Історичні особливості державотворчих процесів у незалежній 

Україні 

Тема 14. Україна і світ: геополітичний фактор 

Тема 15. Перспективи української держави в ХХІ ст. 


