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1. Складові  соціально-особистісної компетенції, підготовка за якою 
здійснюватиметься у межах навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

історичних процесів української державності» 
      Соціально-особистісна компетенція – система знань про фізичні й інтелектуальні 
ресурси розвитку особистості, морально-етичні й правові аспекти поведінки людини та 
взаємодії її із навколишньою дійсністю. Її складовою є ціннісно-орієнтаційний компонент, 
який передбачає розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і 
відносно природи (принципи біоетики); здатність до критики й самокритики; 
креативність, здатність до системного мислення; толерантність; навички управління 
інформацією, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 
дослідницькі навички; знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових 
зв'язків розвитку суспільства.  

 
2. Відмінні знання та уміння із загальної підготовки бакалаврів відносно 

загальноосвітньої і базової професійної програм 
       Узагальнюючий характер знань, сприйняття історичного процесу на українських  

землях як цілісного явища; розуміння місця України в контексті загальноєвропейської 
історії; використання наукових методів та широких баз даних; закладання підвалин 
української свідомості; виховання фахівців, здатних аналізувати та використовувати 
історичний досвід у вирішенні актуальних проблем сучасної України. 

 
3. Зв’язки дисципліни із іншими дисциплінами навчального плану. 

Навчальна дисципліна є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Знання отриманні 
студентами в рамках даної навчальної дисципліни в процесі навчання будуть використані 
при вивченні певних тем таких навчальних дисциплін як «Історія української культури», 
«Філософія», «Політологія», «Соціологія», «Правознавство», які в свою чергу є основою 
для засвоєння природничо-наукових і професійних дисциплін. 

 
4. Мета вивчення дисципліни, представлена у вигляді необхідних особистісних 

якостей, забезпечуючих формування світогляду особистості та виконання 
професійних видів діяльності. 

Метою навчальної дисципліни є послідовне з використанням проблемно-
хронологічного підходу вивчення розвитку державності українського народу в контексті 
світового історичного процесу; вміння визначити вклад національних цінностей у 
загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати 
історичну свідомість, як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, 
пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення. 

Виходячи з цієї мети, завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб 
сформувати у студентів такі професійно важливі якості: 

� етичність 
� самокритичність 
� креативність 
� системне мислення 
� толерантність 
� самовдосконалення 
� патріотизм 
� самоідентичність 
� логічність 

 
 
 



5. Зміст дисципліни. 
 

Змістовний модуль І. 
Проблеми самоідентифікації  

1. Етногенез українців. 
2. Перша держава на Дніпрі: між Сходом та Заходом. 
3. Самоідентифікація українців у XIV-XVI ст. 
4. Гетьмани України: проблема вибору. 
5. Громадсько-політичні рухи та організації XIX – поч. XX ст.: державна ідея. 

 
Змістовний модуль IІ. 

На шляху до незалежності: український досвід 
6. Крах імперій Габсбургів та Романових і відродження української державності. 
7. Радянський період української державності: здобутки та втрати. 
8. Розвиток державності України в умовах її суверенітету. 
9. Сучасна Україна та інтеграційні процеси. 
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