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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 1,5 

  

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  Нормативна 

 

Модулів – 1 

 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

226  Фармація, промислова 

фармація  

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2 

 
2-й 

Індивідуальне  

науково-дослідне  завдання 

                       

Семестр 

Загальна кількість годин - 45 3-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних  

самостійної роботи 

студентів  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

 Молодший бакалавр 

Лекції 

                       17 год. 

Практичні 

  10 год. 

Самостійна робота 

18 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю: 

Іспит 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета  навчальної дисципліни «Історія України та основи правознавства» є формування історичної 

свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею 

нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання 

громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної 

наполегливої праці в розбудові й зміцненні держави Україна.  

Засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння 

ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, 

формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно 

застосовувати нормативно-правові акти у практичній медичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні 

факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі. 

Завдання: допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами 

методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, 

історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною 

навчальною літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та 

підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв, 

історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.  

Надати студентам систематичні знання з юридичних наук. Засвоєння специфічної фахової 

термінології, певного правового мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового, 

адміністративного, кримінального, медичного права України — неодмінна передумова майбутньої 

професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. 

  

Студенти повинні знати:  

• сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 

• основні закони та етапи розвитку людської спільності; 

• витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 

• суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу; 

• історичні події; 

• зародження та розвиток української державності; 

• процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 

• діяльність історичних осіб і політичних партій; 

• головні загальнотеоретичні поняття галузей цивільного, трудового, сімейного, адміністративного, 

господарського та карного права, їх тлумачення та категорії; 

• завдання, мету та основні положення (принципи), відповідно до яких здійснюються цивільні, трудові, 

сімейні, адміністративні, господарські, медичні та карні правовідносини в Україні; 

• основні правила та процедури прийняття рішень та складання для їх закріплення відповідних 

документів з усіх питань, що виникають під час їх розгляду. 

 

Студенти повинні вміти: 

• 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; 

• своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати докази та фактичні обставини, які 

виникають у процесі практичної роботи та життя; 

• правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх фактичного застосування; 

• приймати законні, обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденно в 

реальному житті; 

• набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях — під час 

виконання вправ, розв’язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в 

реальних життєвих ситуаціях і приймати правильні рішення. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Найдавніша історія України 

Тема 1. Найдавніші часи в історії України. 

Тема 2. Історія України княжої доби. 

Тема 3. Козацтво в Україні. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657рр. 

Тема 4. Україна другої половини XVII-XVIII ст. Поступова втрата нею автономії.  

Тема 5. Українські землі наприкінці XVIII – на початок XX століття.  

Змістовий модуль 2. Україна в ХХ ст.. 

Тема 1. Україна в роки І Світової війни. Національна революція в Україні 1917 – 1920рр.  

Тема 2. Україна між двома Світовими війнами.  

Тема 3. Україна у ІІ Світовій війні та післявоєнний період.  

Тема 4. Україна на шляху до незалежності. Розбудова та зміцнення її державності.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

 У тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Найдавніша історія України 

Тема 1. Найдавніші часи в історії України. 6 2 2 - - 2 

Тема 2. Історія України княжої доби. 4 2  - - 2 

Тема 3. Козацтво в Україні. Національно-визвольна війна 

українського народу 1648-1657рр. 

6 2 2 - - 2 

Тема 4. Україна другої половини XVII-XVIII ст. Поступова 

втрата нею автономії.  

4 2 - - - 2 

Тема 5. Українські землі наприкінці XVIII – на початок XX 

століття.  

4 2 - - - 2 

Разом за змістовим модулем 1: 24 10 4 - - 10 

 

Змістовий модуль 2. Україна в ХХ ст.. 

Тема 1. Україна в роки І Світової війни. Національна революція 

в Україні 1917 – 1920рр.  

6 2 2 - - 2 

Тема 2. Україна між двома Світовими війнами.  6 2 2 - - 2 

Тема 3. Україна у ІІ Світовій війні та післявоєнний період.  6 2 2 - - 2 

Тема 4. Україна на шляху до незалежності. Розбудова та 

зміцнення її державності.  

3 1 - - - 2 

Разом за змістовим модулем 2: 21 7 6 - - 8 

Усього годин: 45 17 10   18 

4. Теми лекційних занять 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Найдавніша історія України 

1 Найдавніші часи в історії України. 2 

2 Історія України княжої доби. 2 

3 Козацтво в Україні. Національно-визвольна війна українського народу 

1648-1657рр. 

2 

4 Україна другої половини XVII-XVIII ст. Поступова втрата нею 

автономії.  

2 

5 Українські землі наприкінці XVIII – на початок XX століття.  2 

 Змістовий модуль 2. Україна в ХХ ст..  

6  Україна в роки І Світової війни. Національна революція в Україні 1917 – 

1920рр.  

2 

7 Україна між двома Світовими війнами.  2 
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8 Україна у ІІ Світовій війні та післявоєнний період.  2 

9 Україна на шляху до незалежності. Розбудова та зміцнення її 

державності.  

1 

Усього годин: 17 

5. Теми семінарських занять 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Найдавніша історія України  

1 Найдавніші часи в історії України. 2 

2 Козацтво в Україні. Національно-визвольна війна українського 

народу 1648-1657рр. 

2 

Змістовий модуль 2. Україна в ХХ ст.. 
3 Україна в роки І Світової війни. Національна революція в Україні 

1917 – 1920рр.  

2 

4 Україна між двома Світовими війнами.  2 

5 Україна у ІІ Світовій війні та післявоєнний період.  2 

Усього годин: 10 

6. Теми практичних занять 

7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна робота 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Найдавніша історія України  

1 Найдавніші часи в історії України 2 

2 Історія України княжої доби. 2 

3  Козацтво в Україні. Національно-визвольна війна українського народу 

1648-1657рр. 

2 

4 Україна другої половини XVII-XVIII ст. Поступова втрата нею 

автономії.  

2 

5 Українські землі наприкінці XVIII – на початок XX століття.  2 

 Змістовий модуль 2. Україна в ХХ ст..  

6 Україна в роки І Світової війни. Національна революція в Україні 1917 – 

1920рр.  

2 

7 Україна між двома Світовими війнами.  2 

8 Україна у ІІ Світовій війні та післявоєнний період.  2 

9 Україна на шляху до незалежності. Розбудова та зміцнення її 

державності.  

2 

Усього годин: 18 

9. Індивідуальні завдання 

10.  Методи навчання 

 
1.Словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція. 

2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація. 

3. Практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати. 

4. Творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо-пізнавальна діяльність. 

5. Самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота 

вдома. 

 

11.  Методи контролю 
1.Діагностичний (попередній) контроль. 

2.Поточний контроль. 
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3.Тематичний контроль. 

4.Періодичний контроль. 

5.Усне опитування.  

6.Тестовий контроль. 

7.Контроль практичний навичок. 

8.Підсумковий контроль. 

 

 
 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

Іспит 

 

 

Сума 

Модуль 1. 

 

Змістовий модуль 1. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

 

 

30 

 

30 

 

40 

 

100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

13.  Методичне забезпечення 

14.  Рекомендована література 

    Основні підручники та навчальні посібники: 

Історія України (підручник для ВНЗ), колектив авторів, кер. Зайцев Ю.Д., Світ, 2003; 

Історія України. Мицик Ю. А. –К., 2008 р.; 

Історія України. Островський В.В. 2009 р.; 

Історія України. Бойко О.Д. –К.,2004 

 

Додаткові підручники та навчальні посібники: 

Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

Історія України (навчальний посібник), Гончарук П.С. 2009 

Історія України (навчальний посібник), Гусєв В.І. 2008 р. 

Історія України (навчальний посібник), Юрій М.Ф. 2008р. 

Збірник тренувальних тестів з історії України, Власов В.С., Пометун О.І., Фрейман Г.О., Ґенеза, 

2008; 

Історія України. Збірник тестових завдань, Куриленко О., Шеремет Ю., Грамота, 2008; 

 
 


