
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Історія України» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Історія України на різних етапах розвитку українського суспільства, 

основних етапів становлення та розвитку фармацевтичної науки і 

практики в Україні, сучасних напрямків розвитку фармацевтичної 
галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном.  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Отримати знання про розвиток історії України, орієнтуватися в 

історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати здобуті 

знання для прогнозування суспільних процесів, аналізувати й 

оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства 

в контексті світової історії, розуміти причино – наслідкові 

зв’язки розвитку суспільства і уміти їх використовувати у 

професійній діяльності та всебічно аналізувати історичні 

процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування у студентів навичок науково-історичного аналізу, 

історичного мислення, наукового світогляду, виявлення логіки та 

об’єктивних закономірностей історичного процесу, виховання 

високого рівня культури, громадянської відповідальності, 

національної гідності та патріотизму. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно 

навченим. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в 

команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності. 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. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у 

фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного 

забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників 
потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в 

умовах медичного страхування та вартості лікарських засобів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Найдавніша історія України. Утворення і розвиток держави 

Київська Русь. Галицько-Волинська держава. Українські землі 

під владою Литви та Польщі (XIV- перша половина XVII ст.). 

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. 

Утворення козацької держави. Соціально-економічний та 

політичний розвиток України в другій половині XVII –XVIIІ ст. 

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій 

у І половині ХІХ ст. Українські землі у ІІ половині ХІХ 

століття. Україна на початку ХХ ст. Україна в роки Першої 

світової війни. Українська державність в 1917-1921 роках. 

Українська РСР в умовах непу (1921-1928рр.). Закріплення 

радянської влади в Україні (1929-1938рр.). Західноукраїнські 

землі в 1921-1939рр.Україна в роки Другої світової війни (1939-

1945рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945рр.). Україна в 

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

умовах політичної та економічної стабілізації суспільства (1953-

1964). Україна в період загострення кризи радянської системи 

(середина 60-х початок 80-х років). Розпад Радянського Союзу і 

відродження незалежності України (1985-1991рр.). Україна в 

умовах незалежності. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії та 

культури України з середньої школи; основ економічних знань; основ 

філософських знань, української мови та інших дисциплін, які 

формують загальні та фахові компетентності. 

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з 

іноземної мови, основ правознавства, української мови професійного 

спрямування, економіки та організації фармації  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, 

О.Б. Величко; за ред. В.А. Качкана. 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 

360 с. 

Історія України: навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. мед. 

закл. (денної форми навчання) / уклад.: П.О. Бідзіля, С.С. Дідик. 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. 198 c. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №12, ноутбуки, стенди, карти 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 



Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

 

ТРИПОЛИЦЬ Василь Іванович 

 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


