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Знання, отримані під час шкільного курсу «Історії України», 

«Всесвітньої історії», «Людина і світ», а також суспільно-
гуманітарних та окремих тем фахових начальних дисциплін під час 

навчання протягом 4-х років у ЗВО. 
Постреквізити навчальної 

дисципліни 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти здатні самостійно й 

критично осмислювати історичні події, перевіряти, аналізувати, порівнювати, 

співставляючи логічний ряд «Україна – Європа – Світ», де визначальною є  

глибока науково-синтетична робота; здатність доступно і переконливо 

висловлювати думки, використовувати виражальні можливості опису подій 

минулого і сучасності національної, світової історії у контексті суспільно-
гуманітарних навчальних та фахових дисциплін (за вибором тем). 

Особливо значимим комплексним показником  рівня історичної освіти 
повинна стати історична компетентність (здатність пізнавати минуле, 

заснована на знаннях, ціннісних орієнтирах і досвіді, набутих під час 
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навчання), складовими якої є такі предметні компетентності: 
• хронологічна компетентність, тобто уміння орієнтуватися в 

історичному часі, встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові 

зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, 

виявляти зміни і тяглість життя суспільства; 
• просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному 

просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, 
господарства, культури і природного довкілля; 

• інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелами 

історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, 

виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел; 
• логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати 

теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, 

ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань 

минулого та зіставляти різні його інтерпретації; 
• аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку 

історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень 

відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між 

історією і сучасним життям. 
Своєю чергою, здобутий студентами у ході вивчення навчальної 

дисципліни «Історія України» досвід у вигляді системи знань, умінь, норм і 

цінностей стане теоретичним підґрунтям подальшого вивчення на ІІ 

(магістерському) освітньому рівні інших суспільних дисциплін, а також при 

проходженні виробничої практики (стажування) і підготовці освітньо-
кваліфікаційних робіт (написання міждисциплінарних курсових, дипломної 
роботи тощо). 

                                
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Історія України»  за програмою бакалавр 

є історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-економічній та 

державотворчій сферах суспільства; закономірності суспільного розвитку, роль об'єктивного і суб'єктивного 

факторів в історії суспільного прогресу; різнобічні характеристики визначних історичних осіб, внутрішні 

мотиви їхніх конкретних дій та об'єктивні наслідки таких дій.  
Загальнонаціональні історичні події, які сталися на території держави та закарбувалися в пам’яті багатьох 

поколінь, мають стати об’єднуючим чинником нації, де визначена проекція майбутнього, що вкладається у 

формулу: «Немає пам’яті – немає ідентичності. Немає ідентичності – немає нації».  
У сучасних умовах, коли існує загроза територіальної цілісності України та відбувається втручання інших 

держав у її інформаційно-ідеологічну сферу, складовою якої є неоголошена Російською Федерацією «гібридна 

війна», а, відтак, маніпулювання національною пам’яттю українського народу, виникає нагальна необхідність 

відновлення та збереження історичної пам’яті, формування національної ідентичності та відродження інтересу 

до історії України, її культури, традицій і звичаїв. 
Загально-методичні підходи до вивчення навчальної дисципліни визначаються, насамперед, 

необхідністю осмислення сутності істopiї  України на принципах об'єктивності та історизму, 

духовності й гуманістичного виміру, патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі 

особистісного усвідомлення ролі людини (включаючи й себе) в історичних подіях, збагачення 

сучасної історичної науки широким колом різноманітних ідей, уявлень, проблем, альтернатив, які 

прокладають шлях від початкового засвоєння основних історичних фактів та пізнавального змісту 

програми до свідомого вибору моделей поведінки, критичному осмисленню минулого, 

прогнозування майбутнього. 
 За основу програми взята Навчальна програма  «Історія України» Міністерства освіти і 

науки України, базових вищих навчальних закладів міст Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, 

Вінниці, Одеси, Ужгорода (для неісторичних факультетів). 
Проте викладання «Історії України» в сучасних умовах вимагає від науково-

педагогічного працівника високого науково-теоретичного і навчально-методичного рівнів 

на основі компетентнісно орієнтованого навчання, синтезі формаційного, цивілізаційного, 

культурологічного підходів до історичних процесів та застосуванням системно-структурного 



3 
 

аналізу соціокультурного розвитку суспільства, мультимедійних засобів, когнітивно-, 
особистісно-, діяльнісно-орієнтованих технологій і моделей навчання студентів у контексті 

формування у них комплексного уявлення про світову, вітчизняну історію, історичні події, їх 

тлумачення, виховання духовно-моральних цінностей, патріотизму, громадянськості. 
Переосмислення концептуальних засад історичної освіти є найважливішою складовою докорінної 

модернізації українського суспільства. Це вимагає від історика оновлення матеріалу у контексті 

модернізація національної освіти через призму європейських вимог, що передбачає нове 

усвідомлення виховної і соціальної ролі історії. Історія нині постає як багатоаспектна, 

інтегрована дисципліна, з різноманітними точками зору.  Якщо раніше вона трактувалася як 

наука про суспільство, то нині в історії, перш за все, вбачають науку про людину, її думки, дії 

тощо. Сучасне прочитання історії – це відсутність єдиного методу, свобода вибору, свобода 

світогляду на основі широкого кола джерел та максимальної інформації. Важливо, щоб 

студенти самостійно долучалися до процесу реконструкції й пояснення історії, відкриваючи для 

себе нові обрії пізнання даної науки.  Слід підкреслити важливу роль історичної освіти у 

гуманізації освітнього простору, формуванні громадянської позиції молодого покоління, 

зміцнення громадянського суспільства у контексті розбудови національної держави, 

консолідації української нації.  
  Сучасні історики у підготовці молодих дослідників часто послуговуються принципами, 

котрі понад сто років дотримувався відомий український історик Михайло Грушевський: вміти 

викликати зацікавлення предметом історії, довести її престиж, важливість для формування не 

тільки людини, але й цілої нації; бути завжди вимогливим до студентів, ставити перед ними 

складні і важливі для історичної науки завдання; ніколи дріб’язково не опікати своїх 

вихованців, а розвивати у них навички самостійної праці. Ці засади і в умовах Болонського 

процесу не втратили своєї актуальності, а також служать ще одним вагомим аргументом 

необхідності вивчення історії, вести скрупульозну роботу з історичними джерелами. У вищій 

школі останній вид роботи спонукає студентів до самостійного й критичного мислення, 

оскільки документи необхідно перевіряти, аналізувати, порівнювати, співставляючи логічний 

ряд «Україна – Європа – Світ», де визначальною є  глибока науково-синтетична робота. 
   

У основу оновленого змісту навчального матеріалу з «Історії України» покладено нові досягнення 

історичної науки, особливості державотворення й закономірності формування української нації перш за усе у 

межах історії України від найдавніших часів до сьогодення, а особливо періоду ХХ – початку ХХІ ст.  Акценти 

в оновленому змісті поставлено на: 
– протяжності в часі українських державотворчих традицій, церковного і партійного будівництва; 
– постійній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, зокрема увиразнено теми: «Початок Української 

революції (1917 – квітень 1918 р.)», «Боротьба за Українську державність (квітень 1918 – 1921 рр.)», «Встановлення і 

утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)», «Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)», 
«Основні підходи до становлення незалежності України у 90-х роках ХХ ст.. та розбудові державності на перетині ХХ – ХХІ 

століть»; тощо.  
– чіткому, логічному, хронологічному і тематичному структуруванні тем; 
– збалансованому викладі політичної і соціально-економічної складових історичного процесу, наприклад, у деяких 

темах містяться підтеми, які стосуються української політичної і трудової еміграції; 
– відновленні, збереженні й популяризації особливостей розвитку й традицій української культури, а саме після кожної 

теми впроваджено вивчення особливостей культурного і релігійного життя; 
– дотриманні оптимальних пропорцій між загальнонаціональною історією, регіоналістикою й історичним 

краєзнавством, країнознавством,  зокрема наголошено на подіях, які відбулися на Західноукраїнських землях, сході України 

та в Криму; 
– виокремленні побутової історії та особливостей трансформації рівня життя населення відповідно до подій, які 

відбувалися на території України. 
  Принципи, на яких ґрунтується зміст навчального матеріалу, зводяться до науковості, 

тематичної хронологічності й логічності викладення матеріалу, гуманізації, проблемності викладання, 

регіоналізації, національної спрямованості, полікультурності, принципу історичної пам’яті тощо.  
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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України» є оволодіння студентами  

історичними знаннями про сукупність об’єктивно зумовлених і взаємозалежних соціально-економічних, 

суспільно-політичних, державотворчих, міжнародних  процесів, що стали визначальними на шляху 

становлення і розвитку України від найдавніших часів до наших днів у контексті  глибокого 

усвідомлення ролі та місця в Європі й світі, виховання на цій основі громадянина України, соціально 

зрілої, працелюбної, творчої особистості. 
Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної 

свідомості:  
а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні 

інтерпретації;  
б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, осягнення 

сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними подіями та 

явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору (критичне 

мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче 

мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій 

(емпатійне мислення). 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Історія України»,  які спрямовані на 

вироблення  у студентів знань, умінь та навичок науково-історичного аналізу, формування історичного 

мислення, наукового світогляду стосовно: 
• оволодіння студентами  історичними знаннями  про сукупність об’єктивно зумовлених і взаємозалежних 

соціально-економічних, суспільно-політичних, державотворчих процесів, що стали визначальними на шляху 

становлення і розвитку України від найдавніших часів до наших днів у контексті  глибокого усвідомлення ролі та 

місця в Європі й світі, виховання на цій основі громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої 

особистості; 
• аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства контексті світової історії;  
• зіставляти історичні події, процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування 

суспільних процесів; 
• визначати і розуміли характерні риси державно-політичного устрою країни; 
• усвідомлено підходити до логіки зовнішньої політики держави і її впливу на розвиток міжнародних 

відносин; 
• досягти високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму, 

усвідомлення статусу громадянина й патріота України. 
2.2. У основі викладання та вивчення «Історії України» закладено компетентнісний потенціал 

навчальної дисципліни  (за ключовими компетентностями та компонентами),  а саме: 
1. Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами 

Компоненти 
Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні можливості мови для опису 

подій минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на соціальні й культурні явища; розпізнавати мовні засоби 

впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції; вести аргументовану дискусію на відповідну тематику; 

читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні джерела, авторські публікації 

на історичні й соціально-політичні теми; творити українською мовою (усно і письмово) тексти історичного та 

соціального змісту. 
Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, 

розуміння цінності кожної мови; критичне сприймання інформації історичного та суспільно-політичного характеру; 

толерантне ставлення до альтернативних висловлювань інших людей. 
Навчальні ресурси: лекція, доповідь, виступ, дискусія. 

2. Спілкування іноземними мовами 
Компоненти 

Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та художні твори історичного змісту іноземною мовою; 

знаходити потрібну інформацію про світ іноземними мовами; створювати іноземною мовою інформацію про минуле 

й сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з однолітками, які представляють різні 

країни, для взаємообміну знаннями з історії. 
Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й суспільно-політичного життя країн регіону, Європи і 

світу. 
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, адаптовані художні твори іноземною мовою. 
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3. Математична компетентність 
 

Компоненти 
Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних 

суспільних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, 

таблиця, схема тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків; використовувати статистичні матеріали у вивченні 

історії. 
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів 

розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних проблем. 
Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо. 

4. Інформаційно-цифрова компетентність 
Компоненти 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її 

нагромадження, перевірки і впорядкування; створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, 

мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту 

під час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела й авторів інформації, робити коректні посилання. 
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і моральних правил у роботі з соціальною інформацією, 

зокрема дотримання авторського права. 
Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, 

цифрові бібліотеки. 
5. Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

Компоненти 
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини в окремі історичні періоди; 

розкривати зміст і значення господарських, промислових, наукових і науково-технічних революцій, вплив на 

суспільне життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій. 
Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та здобутків природничих наук; визнання цінності 

природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в 
повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до громадських акцій на захист природи. 
Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих наук у різні історичні періоди. 

6. Ініціативність і підприємливість 
Компоненти 

Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору дійових життєвих стратегій; виявляти можливості й 

загрози для майбутньої професійної та підприємницької діяльності, аналізуючи світовий досвід та уроки минулого; 

працювати для загального добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики, вести перемовини, 

працювати самостійно і в групі; планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні чи командні проекти (зокрема 

дослідницько-пошукового характеру), представляти їх результати. 
Ставлення: готовність використовувати досвід історії для самопізнання й досягнення добробуту; усвідомлення 

важливості дотримання етичних норм підприємницької діяльності та потреби розвитку соціально відповідального 

бізнесу; зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований на досвіді минулого і сучасного 

соціального життя. 
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих підприємців-меценатів, які розвивали українську 

культуру. 
7. Соціальна та громадянська компетентності 

Компоненти 
Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для протистояння деструктивним і маніпулятивним 

технікам впливу; знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів; працювати в групі, досягати 

порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути 

активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати; 

ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства, використовуючи знання з 

історії та інших соціальних дисциплін; ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати проекти 

екологічного, соціального характеру. 
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й громадянина України; усвідомлення цінності людини (її життя, 

здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, що 

потребують допомоги і підтримки; пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, релігій і 

культур; толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого; волонтерство, підтримка громадських 

проектів та ініціатив. 
Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові акти, біографії історичних постатей, сучасна 

публіцистика. 
8. Обізнаність та самовираження у сфері культури 

Компоненти 
Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати твори мистецтва; розвивати власну національно-культурну 

ідентичність у сучасному багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та 

сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в 
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історичному контексті; зіставляти досягнення української культури з іншими культурами; виявляти вплив культури 

на особу та розвиток цивілізації. 
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів; 

відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки української і світової культури; відкритість до міжкультурного 

діалогу. 
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо. 

9. Екологічна грамотність і здорове життя 
Компоненти 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища; уміння надавати 

допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для 

здоров’я, добробуту і безпеки людини; регулярно практикувати фізичну діяльність, демонструвати рухові вміння й 

навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях. 
Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей; дотримання морально-етичних і 

правових норм, правил екологічної поведінки в довкіллі; ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до 

потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого 

природокористування, відповідальність за власну діяльність у природі; усвідомлення значення здоров’я для 

самовираження та соціальної взаємодії. 
Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проекти; моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу природного 

та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини; мультимедійні презентації до проектів щодо добробуту, 

здоров’я і безпеки; інформація про історію спортивного руху в Україні. 
10. Уміння вчитися упродовж життя 

Компоненти 
Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес власного 

навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та історичної 

інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід. 
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і тепер, відкритість до сталого самонавчання, бажання 

ділитися знаннями з іншими. 
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми опрацювання інформації соціального та історичного змісту. 

З а г а л о м: 
• «Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної історії, розуміння причино – 

наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати 

історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення; 
• «Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою 

культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою, дає можливість студентам долучитися до 

скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть; 
• Вивчення розвитку історії України, проблем і перспектив історичного процесу, проблем міжнаціональних 

відносин дозволяє формувати «громадянську» компетентність; 
• Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення  «Історія 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, 

зіставляти історичні процеси з епохами, вміти самостійно опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою 

літературою, картою, першоджерелами і на основі цього висловлювати та обґрунтовувати власну думку.   
 

2.3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність 
Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

03 Гуманітарні науки, 04 
Богослов’я, 08 Право, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 

07 Управління та 
адміністрування,  

Нормативна 
 

Модулів – 2 Спеціальність (професійне 
спрямування): 
033 Філософія, 041Богослов’я, 

081 Право, 053 Психологія, 072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 6 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 
1-й 1-й 
Лекції 
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Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи  
студента – 3 

бакалавр 
 (назва освітнього ступеня) 

бакалаврський__ 
                                   (назва освітнього рівня) 

 

30 год. 10  год. 
Практичні, семінарські 
12 год. 2 год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 
38 год.  68 год. 
Індивідуальні завдання: 10 год. 
Вид контролю:  екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 42 год (46,7%) 
для заочної форми навчання – 12 год.(13,3 або 28,6 %) 
Отже, на вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. З них: 

• для денної форми навчання: 30 годин – лекційні, 12 годин – семінарські, 48 годин – індивідуальної, 

самостійної роботи; 
• для заочної форми навчання: 10 годин – лекційні, 2 годин – семінарсьі, 78 годин – індивідуальної, 

самостійної роботи. 
 Звідси, програма побудована на принципах системності викладення матеріалу, об’єктивності 

його висвітлення, логічності виведення основних висновків тощо. 
  Лекції (30/10 годин) охоплюють історичний розвиток українських земель від первісної доби до 

сьогодення. Вибір навчального матеріалу здійснено, виходячи з принципу достатності для розуміння 

основних закономірностей життя. Мінімізовано перелік основної та додаткової навчальної літератури до 

кожного розділу. Використано Інтернет - ресурси. 
  На семінарські заняття (12/2 годин) виносяться ті питання, що потребують осмислення і 

детального обговорення. Під час семінарських занять активно застосовується обговорення реферативних 

доповідей задля більш детального осмислення проблеми та також набрати додаткові бали. 
  Самостійна, індивідуальна робота (48/78 годин) є основною формою роботи студента над 

термінами та першоджерелами і оцінюється викладачем за результатами виступів та доповнень на 

семінарах, зустрічах за «круглим столом», диспутах, дискусіях, науково-публіцистичних, науково-
практичних читаннях, годинах пам’яті, Уроках мужності та героїзму, Уроках миру, науково-практичних 

конференціях тощо.  
Зміст навчальної  дисципліни за програмою бакалавра реалізується у процесі вивчення трьох блоків: 

теоретичного, практичного та самостійної роботи. 
Теоретичний блок: історія України як одна з головних складових гуманітарної підготовки студентів, 

формування свідомості та інтелекту фахівців; предмет історії, його основні терміни і поняття; теорії, концепції, 

дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз і узагальнення фактів; тенденції суспільного розвитку, 

прогнозування процесів. 
Практична робота: оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення, 

вміння аргументовано, переконливо викладати власні погляди, відстоювати свою позицію; самостійна підготовка 

реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних проблем  історії України. 
Самостійна робота: уміння працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, 

документами, здійснювати пошук історичної інформації з відповідної проблематики, систематизувати матеріал, 

робити самостійний аналіз і узагальнення. 
2. 4. Зміст навчальної дисципліни з  «Історії України» 

для бакалавра визначається за 90-годинною програмою, виокремлених 20 тем, 2 модулів, 6 
змістових  модулів, зокрема: 

 1. Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до  визначення 

основних підходів до національного відродження (1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 
Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу  до утвердження і 

розвитку ранньофеодальної держави. 
Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського державотворення у 

період другої половини ХІV – початку ХІХ ст. 
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2. Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та проголошення суверенності 
(ХІХ – початок ХХІ ст.) 

Змістовий модуль 1. Становлення української нації в умовах зростання національного руху  та 

формування незалежної європейської держави. 
Змістовий модуль 2.  Міжвоєнна Україна  під владою тоталітарної системи. 
Змістовий модуль 3. Українські землі в стратегічних планах тоталітарних держав у період Другої 

світової війни. Особливості розвитку України  середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 
Змістовий модуль 4. Зростання національної свідомості українського народу та основні підходи до   

становлення незалежної України, розбудови державності. 
  Методи оцінювання: поточне тестування; модульний контроль (для студентів денної форми 

навчання),  виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання); за підсумками вивчення 

тем навчальної дисципліни за 1-й навчальний семестр студенти денної, заочної  форм навчання складають  
екзамен. 

2.5. Структура та зміст вивчення 
навчальної дисципліни «Історія України» 
(розроблена відповідно вимог КТСОНП та ESTS) 

за структурно визначеними модулями  розділами, темами: 
 

Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до         

визначення основних підходів до національного відродження  
( 1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 

1. Первісна доба і перші цивілізації на території України. 
2. Утворення та розквіт Київської держави. 
3. Київська Русь/Русь-Україна за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава/Королівство 

Руське –  правонаступник Київської Русі. 
4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.). 
5. Наростання національно- визвольної боротьби українського народу. Виникнення українського 

козацтва. Запорізька Січ –  православна козацька республіка. 
6. Українська Національна революція середини XVIІ ст. під проводом Богдана Хмельницького. 

Відродження Української держави. 
7. Українська держава на завершальному етапі Національно-визвольної  революції  в другій половині 

XVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність. 
8.    Українські землі наприкінці XVII – першій половині XVIII ст.   Культура України у другій половині  ХVІІ 

–   XVIII ст. 
9. Українські землі під владою Російської імперії наприкінці ХVІІІ.  
   Ліквідація Російською імперією української державності. 
10. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (наприкінці ХVІІІ  –  середині XIX ст.). 
11. Стан та розвиток культури на Україні наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. Український 

національний рух. Становлення української нації. 
 
  Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та проголошення суверенності  

(ХХ – початок ХХІ ст.) 
     12. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст. 
     13. Новітня історія України (з 1914 р.). Україна у Першій світовій війні. 
     14. Українська  національна демократична революція 1917–1921 рр. 
     15. Міжвоєнний період історії українського народу ( 1921–1939 рр.). 
     16. Україна в роки  Другої світової  війни  (1939 – 1945 рр.).  
     17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 50-х рр. ХХ ст. 
     18. Від десталінізації до неосталінізму: Україна в середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 
     19. Україна на переломі: 1985 – 1991 роки. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. 
     20. Становлення  і розвиток незалежності України. Україна в умовах незалежності. 
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2.6. Зміст матеріалу з навчальної дисципліни «Історія  України» 
2.6.1. Структура навчальної дисципліни «Історія України» 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у  тому числі усього  у тому числі 
л с.. інд с.р.  л с. інд с.р. 

Модуль 1.  Українські землі від початку формування людської цивілізації до визначення основних підходів до національного відродження (1 млн. 
років до н.е. – початок ХІХ ст.) 

Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу  до утвердження і розвитку  ранньофеодальної держави   
Тема. Вступ.  Історія  України як наука. Предмет, мета і завдання , методи та джерельна база  
навчальної дисципліни.  

2 1   1 2 0,5  1  

Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України 4 2  1 1 4 1 1 1 1 
Тема 2. Утворення та розквіт Київської держави. 4 1  1 2 4 0,5 0,5 1 2 
Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава/ Королівства 
Руського – правонаступник      Київської Русі/України-Русі 

6 1 2 1 2 6 1  1 4 

Разом за змістовим модулем 1. 16 5 2 3 6 16 3 1,5 4 7,5 
Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського державотворення у період другої половини ХІV –  початку ХІХ ст. 

Тема 4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина ХІV – перша 
половина ХVІ ст.). 

4 2  1 1 4   1 3 

Тема 5.  Наростання  національно- визвольної боротьби українського народу. Виникнення 
українського козацтва. Запорізька Січ – православна козацька республіка. 

4 1  1 2 4 1  1 2 

Тема 6. Українська Національна революція середини XVIІ ст. під проводом Богдана 
Хмельницького. Відродження Української держави. 

6 2 2  2 6   1 5 

Тема 7. Українська держава на завершальному етапі Національної революції  в другій 
половині XVII ст. Поділ гетьманщини та боротьба за незалежність. 

2 1   2 2 1  1  

Тема 8. Українські землі наприкінці XVII – у XVIII ст.   Культура України у другій половині 
ХVІІ –  XVIII ст. 

4 1  1 1 4   1 3 

Тема 9. Українські землі під владою Російської імперії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.). Ліквідація 
Російською імперією української державності. 

2 1   2 2    2 

Тема 10. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (наприкінці ХVІІІ – середині 
XIX ст.). 

2 1   1 2    2 

Тема 11. Стан та розвиток культури на  Україні наприкінці XVIII – першій  половині XIX ст.  
Український національний рух. Становлення української нації. 

4 1   3 4 1  1 2 

Разом за змістовим модулем 2. 30 11 2 5 12 30 2 0,5 7 20,5 

Усього годин за модулями 1,2. 46 16  4 8 18 46 5 2 1
1 

28 

Модуль 2. Україна на шляху національного відродження  та проголошення суверенності   (ХІХ – початок ХХІ ст.) 
Змістовий модуль 1. Становлення української нації в умовах зростання національного руху  та формування незалежної європейської держави 

Тема  12. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст. 4 1  1 2 4   1 3 
Тема 13. Україна в Першій світовій війні   (1914–1918 рр.). 4 1  1 2 4   1 3 
Тема 14. Українська  національна демократична революція 1917–1921 рр. 6 3 2  1 6 1  1 4 
Разом за змістовим модулем 2. 14 5 2 3 4 14 1  3 10 

Змістовий модуль 2.  Міжвоєнна Україна  під владою тоталітарної системи 
Тема 15. Міжвоєнний період  історії українського народу (1921–1939 рр.). Встановлення  й  
утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Західноукраїнські землі в 
міжвоєнний період. 

6 2 2 2 0 6    6 

Змістовий модуль 3. Українські землі в стратегічних планах тоталітарних держав в період Другої світової війни. 
Особливості розвитку України  середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 

Тема 16. Україна в роки  Другої світової  війни (1939– 1945 рр.) 6 2 2  2 6    6 
Тема 17. Пслявоэнна відбудова і розвиток України в 1945 – на  початку 50-х років ХХ ст.. 2   1 1 2 1  1  
Тема 18. Від  десталінізації до неосталінізму: Україна в  середині 50-х – першій половині 80-х  
років ХХ ст. 

6 1  2 3 6    6 

Разом за змістовим модулем 3.  14 3 2 3 6 14 1  1 12 
Змістовий модуль 4.  Зростання національної свідомості українського народу та 

основні підходи до становлення незалежної України, розбудови державності 
          

Тема 19. Україна на переломі : 1985 – 1991 роки. Розпад Радянського Союзу і відродження 
незалежності України. 

4 2 2   4 1  1 2 

Тема 20. Становлення  і розвиток незалежності України. 6 2  1 3 6 1  1 4 
Разом за змістовим модулем 4. 10 4 2 1 3 10 2  2 6 

Усього годин за модулем 2. 44 14 8 9 13 44 5  4 44 
Усього годин за модулями 1,2 90 30 12 10 38 90 10 2 10 68 

 
2.6.2. Теми семінарських занять 

№ 
з/п Назва теми К-ть годин 

1. Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі. Галицько-Волинська Держава/Королівство Руське – правонаступник 

Київської Русі/Русі-України.  
2 

2. Тема 2. Національно-визвольна революція в Україні в середині ХVІІ ст. Створення козацько-гетьманської держави.  2 

3. Тема 3. Українська національна революція 1917–1921 рр. Утворення української  соборної держави. 2 
4. Тема 4 . Україна в умовах нової економічної політики та посилюючого великого терору  (20-і  – 40-і роки ХХ ст.) 2 
5. Тема 5. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови (1939 – початок 50-х років ХХ ст.)  2 
6. Тема 6. Становлення України  як  нововідродженої   незалежної  держави 2 
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ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі/Русі-України. Галицько-Волинська держава/Королівство Руське – 

правонаступник Київської Русі/Русі-України ( 2 год.) 
План 

1. Східнослов'янські племена –предки українців – напередодні утворення держави. Розселення 

східнослов’янських племінних союзів – предків українців. Формування апарату влади. Дублінський племінний союз. Державотворчі 

процеси в Середньому Подніпров'ї. Виникнення Києва. Князь Кий. Духовне життя давніх українців. Сусіди східнослов'янських 

племен. 
2. Виникнення державного об’єднання Київської Русі/Русі-України та її соціально-економічний і політичний розвиток. 
 2.1.  Київська держава за перших князів.Утворення держави з Центром у Києві.    Походження назви  “Русь”. Князі 

Аскольд, Дір  ( з 862 до82 рр.). Походи на Візантію. Утвердження династії Рюриковичів. Правління Олега ( 882–912 рр.). 

Розширення меж Київської держави. Зовнішньополітична діяльність. Князь Ігор (912-945 рр.). Походи проти Візантії (941 р.), 

Закавказзя (944 р.). 
   2.2. Київська Русь/Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава. 
Княгиня Ольга (945–964 рр.), її внутрішньополітичні реформи. Спроби впровадження християнства. Відносини із сусідами. 

Князь Святослав (964–972 рр.). Похід проти Хазарії, Болгарського царства (965–967 рр.). Експансія на Дунай ( 968 р.). Балканські 

походи . Внутрішня політика Святослава. 
   2.3. Київська Русь/Русь-Україна за часів князя Володимира Великого (980–1015 рр.). Запровадження християнства 

як державної релігії (988 р.). 
Початок правління князя Володимира. Формування державної території. Територіальний поділ. Захист південних рубежів. 

Зміцніння великокнязівської влади, внутрішньополітичні реформи. Розбудова столиці. Запровадження християнства як державної 

релігії: передумови, заходи, значення. 
2.4. Київська Русь/Русь Україна за часів правління князя Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.). 
Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Формальне правління Ізяслава –  старшого сина Ярослава (1054–

1072 рр.). Утвердження Ярослава в Києві. Зміцнення великокнязівської влади та стабілізація внутрішнього життя. „Руська правда”. 

Культурно-освітнє та церковне життя. Зовнішньополітична діяльність. Ярослав Мудрий — людина і державник. 
2.5. Київська Русь/Русь-Україна за наступників Ярослава. Володимир Мономах (1113–1125 рр.). 
Правління Ярославичів : старшого сина Ізяслава (1054–1072 рр.) - формально, Святослава (1073–1076 рр.), Ізяслава (1077–

1078 рр.), Всеволода (1073–1076 рр.); внука – Святополка Ізяславича   (1093–1113 рр.). Боротьба з кочовиками. Повстання киян 1068 

р. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Любецький з'їзд князів (1097 р.). Володимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, 

син Всеволода Ярославича, за матір’ю – внук візантійського імператора Константина ІХ Мономаха – людина й політик. 

Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи. Правління Мстислава Володимировича (1125–1132 рр.).  
3. Роздробленість Київської Русі/Русі-України. Галицько-Волинська держава/Королівство Руське – правонаступник 

Київської Русі/Русі-України. 
3.1. Причини і сутність роздробленості Київської Русі/Русі/України.  
Політичний і економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Турово-Пінського князівств 

середини XII–першої половини XIII ст. Боротьба за київський престол за часів феодальної роздробленості  ( від  Ярослава 

Володимировича (1132–1139 рр.) до  Всеволода Ольговича (1139–1146 рр.), Юрія Долгорукого (1155–1157 рр.), Ростислава 

Мстиславича (1159–1167 рр.), Мстислава Ізяславича (1167–1169 рр.), Гліба Юр’євича (1169–1170 рр.), Святослава Всеволодича та 

Рюрика Ростиславича  (1177–1194 рр.) . Ідея єдності Русі в  “Слово  о полку Ігоревім”. 
   3.2. Утворення Галицько-Волинської держави. 
Галицька й Волинська землі: утворення і зростання князівств. Відокремлення від Києва Галицького князівства ( 1097 р.) і 

князювання  правнуків Ярослава Мудрого - Василька, Володара, Рюрика. Об’єднання галицьких земель у князівство за часів сина 

Володара – Володимира (1141 р.,  з центром у  Галичі).  Піднесення Галицького князівства за часів сина  Володимирка –  Ярослава 

Осмомисла ( 1152–1187 рр.).  
Об'єднання Волинського і Галицького князівств 1199 р. Держава Романа Мстиславича  (1170–1205 рр.) – сина Мстислава 

Ізяславича, правнука Володимира Мономаха. Становище Галицько-Волинського князівства по смерті Романа Мстиславича (1205 

р.). Вигнання малолітніх синів Романа Мстиславича - трьохрічного Данила, однорічного Василька, його дружини – княгині Анни. 

Захоплення Галичини  польськими та угорськими феодалами,, одержання  Данилом та Васильком у 1215 р. батьківської вотчини – 
м. Володимир.  Повстання галичан проти угорців у 1219 р. . Князювання Мстислава Удатного (1219–1228 рр.). Об’єднання Данилом 

і Васильком земель Волинського князівства  (1128 р.) .Відновлення єдності Галицько-Волинського князівства  з центром у Галичі 

Утвердження Данила Романовича в Галич (1238 р.).Захоплення  Данилом Галицьким м. Києва  (1240 р.) з встановленням правління 

свого воєводи Дмитра. Подів володінь  Галько-Волинського князівства : Галичини – за Данилом, Волині – за Васильком. Заснування 

м. Львова ((1256 р.). 
3.3. Монгольська навала на українські землі. 
Битва на р. Калці (1223 р.), що впадає у Азовське море (об’єднані сили військ князів київського, волинського, чернігівського, 

смоленського під керівництвом Мстислава (князя Київського), Мстислава Удатного (князя Галицького, який був одружений на 

доньці половецького хана Котяна) та Данила Галицького. Похід на Русь орд хана Батия (з 1236 р.) – онука Чінгіс-хана ( хана 

Темучіна; 1239 р.). Взяття Переяслава та Чернігова (1239 р.). Оборона й падіння Києва (1240 р.). Похід на галицько-волинські землі. 

Золотоординське ярмо ( з 1242 р.). 
 3.4. Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників. 
Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Ярославська битва (17 серпня 1245 р.). Відносини із Золотою Ордою. 

Коронація Данила  Папою Римським  Інокентієм ІУ (1253 р. в Дорогичині).  Перехід Галицько-Волинського князівства після смерті 
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Данила Галицького (1264 р.) до рук брата Василька. Князювання синів Данила у Галичині : Лева – у Галичині і Перемишлі; 

Мстислава – у Теребовля; Шварно – у Белзі та Холмі ). Смерть князя Василька (1270 р.), передача володінь Волині  синові 

Володимиру.  Правління Юрія І Львовича ( до 1308 р.) . Останні галицько-волинські князі династії Романовичів – Андрій та Лев (до 

1323 р.); Князювання мазовецького князя Болеслава Тройденовича (Юрія – з 1325 по 1340 рр.), одруженого на Марії – сестрі Андрія і 

Лева. Занепад Галицько-Волинської держави . 
4. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави. 
Місце Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу. Походження і поширення назви 

“Україна”. Походження і розвиток національної символіки. Міжнародне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави, 

їх внесок до скарбниці духовної культури людства. 
5. Наш край у IX–XIV ст.       
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Тема 2. Національно-визвольна революція в Україні в середині ХVІІ ст.  

Створення козацько-гетьманської держави   ( 2 год.). 
План 

1. Причини, характер Національно-визвольної революції 1648-1676 рр. в Україні. Проблеми її типології 

хронологічних меж та періодизації. 
Місце Національної революції середини ХVІІ ст. в історії України та Європи. Нова періодизація національної революції на 

Україні. Б.Хмельницький : політик, дипломат, полководець. 
2. Підготовка і початок Національно-визвольної революції. Найважливіші битви на етапі – 1648 р. 

http://www.google.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20Soc_Gum/Pviu/2009_4/2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20Soc_Gum/Pviu/2009_4/2.pdf
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Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах (6-8 травня 1648 р.) та під Корсунем (15-16 
травня 1648 р.). Всенародне повстання на Україні (Київщина, Поділля, Волинь, Лівобережна Україна). Битва під Пилявцями (13 

вересня 1648 р.). Облога  м. Львова (листопад – грудень 1648 р.).  
Політичні портрети  М. Кривоноса, І. Богуна. 
3. Розробка Б. Хмельницьким наріжних принципів української державної ідеї. Формування і зовнішня політика 

гетьманської адміністрації – «Держави Війська Запорозького». 
Соціально-політичні зміни на Україні в ході Національної революції. Органи державної влади. Адміністративно-терито-

ріальний устрій. Перехід селян у козацький стан. Організація війська. Фінансова система. Судочинство.                                     
4. Основні події Національної революції на  етапі 1649–1653 рр. 
Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія (серпень 1649 р.). Укладення Зборівської угоди 1649 р. Реакція 

козаків та селян на укладання угоди.      Берестецька битва (18–30 червня 1651 р.). Захоплення литовським військом м. Києва, Чернігова 

(вересень 1651 р.). Білоцерківський мирний договір (18 вересня 1651 р.). Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Відсіч польсько-
шляхетської агресії у 1652-1653 рр. Батозька битва (22-23 травня 1652 р.). Молдавські походи 1652–1653 рр. Жванецька облога. 

Внутрішнє і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653р. Земський собор Московської держави                           
(1 жовтня 1653 р.) про прийняття України «під руку царя». 

5. Основні події Національно-визвольної революції на  етапі 1654-1655 рр.  
Переяславська рада (8 січня 1654 р.). Укладення українсько-російського договору – “Березневі статті” (за 

переговорами в Москві з 23 березня по 6 квітня 1654 р.). Приєднання України до Росії. Перебіг воєнних дій проти 

Польщі в 1654–1655 рр. Похід в Галичину 1655 р.  
6.Основні події Національно-визвольної революції на  етапі 1656–1657 рр. 
Віленське російсько-польське перемир'я 1656 р. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Зв’язки 

Б.Хмельницького з Кримом і Османською імперією. Союз з Швецією. Загострення відносин з Росією. Дії українського війська в 

Польщі 1656–1657 рр. Смерть великого гетьмана (6 серпня 1657 р.).  
Роль Б.Хмельницького в новій історії, його вклад у створення неважної Української держави – «Держави Війська 

Запорозького».  
7. Українська держава на завершальному етапі Національної революції ( 1657-1676 рр.) 
Загострення кризи Української державності у 1657-1663 рр. Іван Виговський та його основні напрями внутрішньої і 

зовнішньої політики (1657 – жовтень 1659 рр.). Початок громадянської війни (червень1658 р.).Гадяцький договір 16 вересня 1658 р. 

між Україною та Річчю Посполитою. Українсько-московська війна 1958-1659 рр. Конотопська битва 8 липня 1659 р., розгром 

московської армії. Усунення І.Виговського від влади. Друге гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1663 рр.). Переяславські статті 

Ю. Хмельницького 1659 р. Слободищенський трактат 1660 р. – угода Ю.Хмельницького з Польщею. 
Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Гетьманування І. Брюховецького в Лівобережній Україні (1663–

1668 рр.). Гетьманування П.Тетері у Правобережній Україні (1663– 1665 рр.). Московські статті 1665 р. Обмеження автономії України. 
Гетьманування П.Дорошенка (1665–1676 рр.) та його боротьба за незалежність і територіальну цілісність Української 

держави. Возз’єднання Козацької України. Під протекторатом Туреччини. 
Андрусівське перемир’я 1667 р. між Московщиною і Польщею. Поділ України на Лівобережну ( у складі Московщини) і 

Правобережну ( у складі Польщі). Гетьманування  Д. Многогрішного (1668-–1672 рр.). Глухівські статті ( березень 1669 р.).  
Гетьманування І.Самойловича в Лівобережній Україні ( 672–1687 рр.). Поразка революції. 
8. Міжнародне та історичне значення Національно-визвольної  революції 1648-1676 рр. 

 
Література 

Аланович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. –К.: Дніпро, 1993. 
Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К.: ЗАРЕЛІТ, 1995 
Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи, реальність. – К., 1994. 
Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 –1775 рр.: У2-хт. –К., 1998–2004. 
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1954. 
Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа (1648-1654 гг.) – К., 1962. 
Горобець С. та ін. Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маєм право». Злети і падіння козацької держави 1648–1783. – К: 
Книжковий клуб, 2016. 
Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року // Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. 
Документы Богдана Хмельницкого. – К., 1961. 
Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. – К.: Дніпрова хвиля, 1992. 
Гуржій О.І. Гетьманська Україна.: "Україна крізь віки". – К.: Альтернативи, 1999. 
Історія України в особах: ХІХ–ХХ ст. / І. Войцехівська ( кер. авт. кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін. – К.: Україна,1995. 
Історія України: Навчальний   посібник   для   студентів  неісторичних спеціальностей / Керівник авт. колект. Р.Д.Лях. – Донецьк, 1998. 
Історія України: Навчальний посібник / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. 
Історія України: нове бачення / Під ред В.А.Смолія. Т 1-2. – К., 1995. 
Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів i до XXI століття: Навчальний посібник. – Харків, 2001. 
Костомаров Н. Богдан Хмельницький. – М., 1994. 
Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк. – К.,2004. 
Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 
Крип'якевич І.П. Історія України. –Львів, 1992. 
Крупницький Г. Гетьман Пилип  Орлик. –  К., 1991.  
Кулиняк Д.І. Соловецький в'язень: останній кошовий Січі Запорізької. –К.: Рад. письм., 1991 
Кучма Л.Д. Людина надзвичайного масштабу. Доповідь Президента України на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Б. 
Хмельницького // Літературна України. – 1995. – 28 грудня. 
Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.  і  доп. – К., 2006. 
Плахонін А. Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до війська запорозького. – К: 
Книжковий клуб, 2016. 
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Переяславська Рада 1654 року: Історіографія та дослідження. – К.,2005. 
Сергійчук В. Чому впала козацька державність? //Наука і  суспільство.  – 1991. –№1.  
Скрипник М.О. Історія України. – К., 2003. –  380 с. 
Смолій В.А., Степанов  В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995. 
Смолій В.А., Степанов  В.С. В пошуках нової концепції історії визвольної війни українського народу 17 ст. – К., 1992. 
Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. –К.: Наук, думка, 1994 
Угода та Конституція Пилипа Орлика/ Історія держави і права України : Хрестоматія. – К., 1996. 
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної і ранньомодерної  України. – 2-ге вид. – К., 2005. 

 
Тема 3 . Українська національна революція 1917-1921 рр.  

Утворення української  соборної держави  (2 год.) 
План 

1. Крах самодержавства і початок Національно-демократичної революції в Україні. Утворення Української Центральної Ради 

та її діяльність по утворенню української державності. 
2. Жовтневі події 1917 р. в Києві. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР і проголошення незалежності УНР. 
3. Брестський договір і гетьман Скоропадський. 
4. Відновлення УНР. Директорія. Внутрішня і зовнішня політика Директорії.  
5. Українська Народна республіка в 1920 р.  
6. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР.  
7. Проблема державної незалежності Закарпаття, включення його до складу Чехословаччини.  

Література 
Атлас з історії України 1914–1939 рр.: 10 клас / Упорядники: О. І. Гісем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. - Київ: Інститут 

передових технологій, 2006. – 16 с. 
Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. Програмові документи перших українських партій. – К., 1992. 
Бойко О.Д. Історія України: Посіб. для студ. вузів. – К: ВЦ "Академія", 1999, 2004. 
Верстюк В. Махновщина. – К., 1992. 
Винниченко В.К. Відродження нації. – К., 1990. Ч. 1-3. 
Волковинський  В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994. 
Галушко К. Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України. – К: Книжковий клуб, 
2016. 
Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. – К: Книжковий клуб, 2016. 
Гошуляк І.Л. Про причини поразки ЦР // Укр. іст. журн. – 1994. - №1. – С. 31-44. 
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К., 1996. 
Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. – Т.1.  
Грушевський М.С. Ілюстрована історія України:. – К., 1992. 
Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1994. 
Грушевський М. Спомини. – К., 1998. –  № 9-12; 1989. –  № 8– 11. 
Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак– К., 1993.  
Конституційні акти України. 1917 – 1920. – К., 1992.  
Конституційні акти України 1917-1920: Невідомі конституції України. — К., 1992. 
Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.  і доп. – К., 2006. 
Литвин В., Науменко К. Історія ЗУНР. – Л., 1995. 
Малик Я., Вол В., Чуприна В. Історія української державності / Я. Малик, В. Вол, В. Чуприна. – Львів, 1995. 
Макарчук С. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР / С. Макарчук. – Львів, 1995.  
Нариси історії Закарпаття. Т.ІІ. – Ужгород, 1995. 
Новітня історія України (1900 – 2000): Підруч. / А.Г. Слюсаренко, В.Г. Гусєв. В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000 
Пацюк В. Злука // Україна. – 1990. –№10. 
Смолій В.А. Українська національна революція (1648–1676 рр.): Серія "Україна крізь віки". – К.: Альтернативи, 1999. 
Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. –К.:Либідь, 1999. 
Субтельний  Орест. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І. Шевчука; В ст. ст. С.В. Кульчицького. –3-тє вид., перероб. і  доп. –К.: Либідь, 1993. –720 с.: іл. 
Субтельний О. Україна: історія. –К., 1991. – С. 460–462, 490–496. 
Субтельний Орест. Україна: Історія. –К., 1991.     
Реєнт О. Українська революція. – К., 1996. 
Реєнт О. Павло Скоропадський. – К., 2003. 
Реєнт О. Україна в імперську добу (XIX–початок XX ст.). – К.,2003 
Реєнт О.П., Малій О.В. Історія України: Підручн. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2010. - 240 с. 
Рибалка І.К. Історія України. Частина 2: Від початку XIX ст.. до лютого 1917 року: (Підр. для іст. фак. вищих навч. закладів). – 
X.: Основа, 1997. 
Тищик Б.Є., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська народна республіка (1917–1920 рр.). – Коломия, 1993. 
Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 –1939. Підруч. для 10-го кл. серед. загальоосвіт. навч. закл. / 

Ф.Г.Турченко. – Вид. 3-те, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2003. – 352 с.: іл. 
Українська державність у ХХ ст. – К., 1996. 
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т.1. – К., 1996; Т.2. – К., 1997. 
Феденко П. Влада Павла Скоропадського. — К., 1995. 
Хвильовий  М. Україна чи Малоросія ? // Вітчизна. – 1990. №2. 33-й: голод : Народна Книга-Меморіал/ Упоряд. Л. Коваленко, В. Маняк. – К., 1991. 
Хміль І.С. Петлюра і петлюрівщина // Український історичний журнал. – 1900. – №3. 
Хрестоматія  з новітньої  історія України  ( 1917– 1945 рр.). Навчальний посібник для 10 кл. серед. шк.- К.: Генеза, 1998. –400 с. 
Чорновіл В., Пансон Б. Хроніка таборових буднів. К., 1991 .  
Чотири Універсали. – К., 1990. 
Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х рр.: сторінки ненаписаної історії. –К.: Наук, думка, 1993. 
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Тема 4 .  Україна в умовах нової економічної політики та посилюючого великого терору  (20-і  – 40-і роки ХХ ст.) – 2 год. 
План 

1. Причини переходу до НЕПу, її особливості розгортання на Україні. 
2. Створення СРСР і Україна. Політика українізації та її особливості. 
3. Зміцнення командно-адміністративної системи Й. Сталіна.  
4. Згортання політики українізації. Антицерковна діяльність більшовицької партії. 
5. Голодомор 1932-1933 рр.: причини і наслідки. 
6. Масові репресії в Україні. «Розстріляне» відродження. 

Література 
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917– 1953. Кн.1– 2. – К., 1994. 
Волкогонов Д. Тріумф трагедія: Політичний портрет Й. Сталіна: У 2 кн. – К., 1990. 
В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «Секретно». – К: Книжковий клуб, 2015. 
Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. – К., 1990. 
Голод 1932-1933 років в Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. 
Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х рр..// Україна вчора і нині. – К., 1993. 
Історія України: нове бачення: У 2 т./ Під ред. В. Смолія. –  К., 1995. 
Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991. 
Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. –К.: Либідь, 1993. 
Кульчицький С. Комунізм в Україна: перші десятиріччя (1919– 1928). –  К., 1996. 
Кульчицький С. Ціна “великого перелому”. – К., 1991. 
Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. – К., 1989. 
Кульчицький С.Д. Україна між двома війнами (1921  –  1939 рр.): "Україна крізь віки". – К.: Альтернативи, 1999. 
Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20– 30 рр.// Укр. іст. журн..- 1998. - №1. 
Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр..  і доп. – К., 2006. 
Мельгунов С. Красный террор в России. – М., 1990. 
Петров В. Діячі української культури  ( 1920– 1940 рр.) – жертви більшовицького терору. – К., 1992. 
Петровський В., Радченко Л., Семененко В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. –  Х.,2007 
Полонська-Василенко Н. Історія України. –У 2-хт. –  К.: Либідь, 1995.  
Соловей  Д. Голгофа України. – К., 1991. 
Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 –1939. Підруч. для 10-го кл. серед. загальоосвіт. навч. закл. / 

Ф.Г.Турченко. – Вид. 3-те, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2003. – 352 с.: іл. 
Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. — Харків, 1995. 
Хвильовий  М. Україна чи Малоросія ? // Вітчизна. – 1990. №2. 33-й: голод : Народна Книга-Меморіал/ Упоряд. Л. Коваленко, В. Маняк. – К., 1991. 
Чехович В. А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. — Харків, 1995.. 
Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х рр.: сторінки ненаписаної історії. –К.: Наук, думка, 1993 
Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-ті роки XX століття. – Луцьк, 1995. 

 
Тема 5. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови 

(1939 – початок 50-х років ХХ ст.) – 2 год. 
План 

1.   Українські землі на першому етапі війни ( вересень 1939 – червень 1941 рр.). 
2.   Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух Опору. 
3. Битва за Україну. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.  Возз'єднання українських земель. 
4. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40-х — початку 50-х років в Україні. 

 
Література: 

Андрусів І. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 1929–1941 рр.// Галицька старовина. – 1994.-№2. 
Атлас з історії України 1939-2005 рр.: 11 клас / Упорядники: О. І. Гісем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. - Київ: Інститут 

передових технологій, 2006. – 16 с. Остання зміна: Wednesday, 9 March 2016, 13:03 
Бандера С. Перспективи української революції. – Мюнхен, 1978. 
Баран В. Україна  1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996. 
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн.. 1-2. – К., 1994. 
Бойко О. Історія України. – К., 1999. 
Брицький П. Україна в другій світовій війні (1939-1945 рр.).  Чернівці, 1995. 
В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. – Л., 1992. 
Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)- Ужгород, 1993. 
Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України (Історико-популярний нарис).-  Ужгород :  Закарпатське т-во «Знання»;  
Велика історія України: у 2 т./ Зладив М. Голубець –К., 1993. 
Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946-1947 рр. – К., 1991. 
Галушко К. Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України. – К: Книжковий клуб, 2016. 
Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.- С. 376—380, 403—418. 
Грушевський М. Духовна Україна: Зб. творів. - К., 1994. – С. 210—275. 
Гунчак Т. Україна : перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К., 1993. 
Гунчак Т. В мундирах ворога// Військо України. – 1993. - №9. 
Єфіменко Г. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи «комуністичного раю». – К: Книжковий клуб, 2016. 
Зінченко А., В’ятрович В., Майоров М. Війна і міф. Невідома Друга світова. – К: Книжковий клуб, 2015. 
Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Л., 1996. – С.284—351. 
Історія України: нове бачення: У 2 т./ Під ред. В. Смолія. - К., 1995.- Т. 2. – С. 281—362. 
Кіпіані  Вахтанг. Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті. Бібліотека «Історичної правди». – К.: 
Вавництво Vivat, 2015. 
Кіпіані  Вахтанг. ОУН і УПА. – К.: Вавництво Vivat, 2016. 
Коваль М. В. Україна: 1939 – 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.: Вища школа, 1995. 
Кожукало І. 1946–1947 роки: невідомий голод. – К., 1990. 
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Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війн. – Париж –Нью-Йорк – Л.: Наук, т-во ім. Т. Шевченка у Львові, 1993. 
Кульчицький С.Д. Україна між двома війнами (1921  –  1939 рр.): "Україна крізь віки". – К.: Альтернативи, 1999. 
Мірчук П. Степан Бандера. – Хмельницький, 1992. – С.99—106. 
Суворов В. Ледокол.  – М., 1994. 
Суворов В. День М.  – М., 1994. 
Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. - К., 1993. 
Чайковський А. С. Невідома війна. Партизанський рух в Україні 1941 – 1945 рр. мовою документів, очима історика. – К.,1994. 
 

Тема 6.  Становлення України  як  нововідродженої   незалежної  держави (2 год.). 
1. Державотворчі процеси в умовах незалежності України: особливості, здобутки, проблеми. 
2. Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 1990 р.; національна 

революція 1991 р.;  «Помаранчева революціїя  року; «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
3. Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді. 

 
Література : 

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. –  К.: Преса України, 1997. 
Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Рад. Україна. – 1991. –31 
серпня. – К., 1991. 
Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. — К., 1990. 
Баран В. Україна після Сталіна: нариси історії 1953–1985 рр. – Л., 1993.  
Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. 1992. - №25. 
Бойко О. Історія України. – К., 1999. – С.  473–486. 
Бойко О. «Перебудова» // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — 
К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.547 ISBN 978-966-611-818-2 
Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності. – К., 1992. 
Горбатенко В. П. . Перебудова // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол.  Ю. С. Шемшученко  (відп. ред.) [та ін.]. — К. : 
Українська енциклопедія, 1998. — ISBN 966-749-200-1. 
Горєлов М.. Нове політичне мислення // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та 

ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.503 ISBN 978-966-611-818-2 
Горбань Ю. А., Петровський В. В., Слюсаренко А. Г., Білик Б. І., Гриценко І. С. Історія сучасного світу: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра української історії та 

етнографії / Ю.А. Горбань (ред.). — К. : Телепресінформ, 2001. — 377с. 
Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. -  №4. 
Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995. – С. 446–458, 582–592. 
Грицак Я. Нариси історії України: Формування модерної  української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996. – С. 297—310. 
Загребельний І. Майдан. Хроніки недореволюції. –  Дніпропетровськ: «Арт-Прес». 2014. –  96 с. 
Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Л., 1996. – С. 402—436. 
Історія України: нове бачення: У 2 т./ Під ред. В. Смолія. - К., 1995.- Т. 2. – С. 408—428. 
Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – 432 с. 
Ковтун Василь. Дорогою через Майдан. К.: ТОВ «Видавничий Будинок «Аванпост-Прим», 2018. – 305 с. 
Коріненко П. С. Новітня історія України (1939 – 2007 рр.). / П. С. Коріненко, М. В. Бармак, В. Д. Терещенко – Ч. ІV. – 
Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 400 с. 
Кошкіна С.Майдан. Нерозказана історія: Головне розслідування подій Революції Гідності Київ: Брайт Стар Паблішинг. –  2015. – 394 с. 
Кравченко Андрій. Майдан і українська національна ідея. Тернопіль: Джура, 2014. 
Кульчицький. С. В. Конституційні реформи в СРСР // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та 

ін.]; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. –К., 2003–2016. – ISBN 944-02-3354-X. 
Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці . – К., 1994. 
Любимов М. Операция «Голгофа» секретный план перестройки»//Совершенно Секретно. – Сайт http:// www.aha.ru/ ~sapfir/ 
calvary.html 
Майдан. Революція Гідності. 2013–2014. Фотолітопис у трьох блоках. –  К.: Ін Юре,2015. 
Орлова Т.В. Історія сучасного світу XV– XXI століття. –  К. : Вікар, 2007. –  552с. 
Путч: Хроника тревожных дней. – М., 1991. 
Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України: навч.-метод. посіб. К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. 
Рижков В. «Перебудова»: 20 років по тому // День, № 73, 23.04.2005 
Субтельний О. Україна: історія– К., 1991. – С. 460—462, 490– 496. 
Терейковська Світлана. Небесна Сотня. Життєписи. Книга 1. К.: Національний музей Революції Гідності, 2018. 
Турченко Ф.Г. Новітня історія України (1939 –  початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го кл. серед. загальоосв. навч. закл. / 

Ф.Г.Турченко, П.П.Панченко, С.М.Тимченко. – Вид. 5-те, доопрац. й допов. –  К.: Генеза, 2006. –  384 с.: іл., карти 
Україна багатопартійна :Програмні документи нових партій. – К., 1991. 
Українська державність у ХХ ст. – К., 1996. 
Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. /Упорядник Олександр Задорожній. – Київ: К. І. С. – 2014. – 986с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789666118182
http://leksika.com.ua/17800321/legal/perebudova
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667492001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789666118182
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/944023354X
http://www.agentura.ru/text/biblio/lubimow.txt
http://www.aha.ru/
https://day.kyiv.ua/uk/profile/vadim-rizhkov
http://www.day.kiev.ua/136241
https://play.google.com/store/books/details?id=X0X0CgAAQBAJ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A.%D0%86.%D0%A1.
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2.6.3. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до         визначення 
основних підходів до національного відродження  

( 1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 
1 До тем 2–3.  КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ/РУСІ-УКРАЇНИ  
2 До теми 3. БОРОТЬБА РУСІ-УКРАЇНИ З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ  
3. До теми 4. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ 

ІНОЗЕМНОГО  ПОНЕВОЛЕННЯ (друга половина XVI – середина XVII століття) 
 

4. До теми 5 – 6. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ (друга половина XVII–XVIII століття) 

 

Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та проголошенняуверенності  
(ХІХ – початок ХХІ ст.) 

5. До теми 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ в XIX столітті.  
6. До тем 2–4. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

(кінець XIX – перша третина XX століття 
 

7. До теми 4. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ.  
8. До теми 6. УКРАЇНА У ВІЙНІ З ФАШИЗМОМ.  
9. До теми 9–10. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
 

10. До тем 1–10. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XX століття.  
 Разом  

 
2.6.4. Індивідуальні завдання 

 
Методичні рекомендації 

до написання рефератів, підготовки матеріалів для зустрічі «за круглим столом», науково-
педагогічних читань, контрольних робіт з «Історії України» для студентів денної, заочної форм  

навчання викладені у робочій навчальній програмі ( с. 43 – 54 ). 
 
  

2.6.5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЕКЗАМЕН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

1. Предмет,  завдання, джерельна база  навчальної дисципліни “Історія України”, її періодизація..  
2.  Особливості формування цивілізації  на території України. Найдавніші поселення  в епоху кам'яного віку. 
3. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор’ї та Криму. 
4. Історична значимість Трипільської культури в започаткуванні людської цивілізації на території України. 
5. Давні  слов'яни  в V-VII ст. на території України, їх стосунки з кочівниками та Візантією. Перші державні об’єднання у східних слов'ян. 
6. Утворення Київської держави. Оцініть значення перших правителів Київської держави – князів Олега ( 882–912 рр.), Ігоря (912 – 945 рр.), княгині Ольги (945–964 рр.), 

Святослава (964 –972 рр.) у контексті здійснюваної ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо зміцнення Київської держави. 
7. Київська держава за князювання Володимира Великого (980-1015 рр.). Запровадження християнства на Русі та його історичне значення. 
8. Визначте роль і місце  Ярослава Мудрого (1019 – 1054 рр.), Володимира Мономахи (1113 – 1125 рр.) у здійсненні державотворчих процесів у Київській Русі. 
9. Охарактеризуйте  стан населення Київської Русі / Русі-України в період монголо-татарського лихоліття та його наслідки. 
10. Визначте особливості і значимість для українського державотворення Галицько-Волинської держави – правонаступника Київської Русі. 
11. Культура Київської Русі /Русі-України та її роль у житті українського народу на сучасному етапі. Походження і поширення назви “Україна”, розвиток національної 

символіки. 
12. Українські землі під владою іноземних держав (XIV– XVІ ст.): Великого князівства Литовського, Литовсько-Руської держави, шляхетської Польщі. Кревська унія 1385 року. 
13. Берестейська церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки для українського народу. 
14. Закарпаття в добу феодалізму (Х–XVІІІ ст.).  
15. Посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія 1569 р.. Загроза втрати етнічної самобутності українського населення. 
16. Соціально-економічне і політичне становище українських земель у складі іноземних держав (XIV–XVІ ст.). 
17. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ – козацька християнська республіка. 
18. Козацько-селянські повстання кінця XV – першої половини XVII ст. (Криштофор Косинський, Северин Наливайко, Матвій Шаула, Марко Жмайло, гетьмани 

Конашевич-Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Тарас Федорович (Трясило), Іван Сулима, Павло Буг (Павлюк), Дмитро Гуня; опришківський рух).  Прийняття “Статей для 

заспокоєння руського народу” (1633 р.), “Ординацій Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” (1638р.) та їх вплив на обмеження 

козацько-селянських повстань. 
19. Українська культура XIV – першої  половини XVІІ ст.: книгодрукар Іван Федоров (1574 р. – книги “Апостол”, “Буквар”); перша приватна школа у м. Львові (1546 р.); 

1578 р. – перша вища школа  – Острозька академія (греко-слов’янська школа); братські школи у м Львові (1586 р.), м. Києві (1615 р.); Київський колегіум (1632 р. з ініціативи 

архімандрита Києво-Печерської Лаври Петра Могили); літописання при Гусинському, Острозькому, Межигірському монастирях; полемічна література І. Вишенського, 

Іова Борецького, П. Могили, Герасима і Мелетія Смотрицьких та ін. 
20. Національна революція та Визвольна війна українського народу середини  XVІІ ст..  
21. Формування української гетьманської держави («Держави Війська Запорозького»)  у  ході Національної революції українського народу середини XVІІ ст. . Політичний 

портрет Б. Хмельницького. 
22. Розвиток Національної революції українського народу у 60 –70 рр.  XVІІ ст. Причини поразки та міжнародне значення. 
23. Соціально-економічне та політичне становище України у другій половині XVІІ ст. Основні  напрями політики  гетьманів І. Виговського (1657–1659рр.),  П.Дорошенка 

(1655–1676рр.),  Ю.Хмельницького,  І. Брюховецького. 
24. Історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державність. 
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25. Характеристика становища українських земель за часів гетьманування І. Мазепи (1687–1708 рр.) 
26. Північна війна 1700–1721рр. й українські землі. 
27. Соціально-політичний розвиток України у другій половині XVІІІ ст.  Ліквідація Гетьманщини і козацького самоврядування (1765–1782 рр.). 
28. Розвиток культури України в середині XVІІ ст. – XVІІІ ст. 
29. Дайте загальну характеристику територіальних змін і  основних політичних подій в Україні в кінці XVIII – поч. XX ст.     Українські землі під владою двох імперій – 
Російської, Австрійської. 
30.  Українські землі в першій половині ХІХ ст. Початок відродження національної свідомості.   
31. Криза кріпосницького господарювання в першій половині ХІХ ст. 
32. Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська політична нелегальна організація. 
33. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. 
34. Стан і розвиток культури на Україні в першій половині ХІХ ст.  
37. Національне відродження на Україні в другій половині ХІХ ст. 
38. Становлення української нації. Український національний рух. 
39. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 р.– лютий 1917 рр.)  
40. Характеристика Наддніпрянської України на початку ХХ ст.  
41. Роль і місце українських земель в період Першої світової війни..  
42. Національно-визвольні революції 1917 р. в Україні та їх вплив на відновлення Української державності (1917-1920 рр.).   Історичний портрет М. Грушевського. 
43. Українська Народна Республіка: соціально-економічна, політична, правова основа становлення і розвитку міжнародних відносин. 
44. Утворення Української держави П. Скоропадського. Його внутрішня та зовнішня політика. Падіння гетьманату   П. Скоропадського. Утворення директорії. 
45. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення Західно - Української Народної Республіки. Акт злуки     УНР та ЗУНР. 
46. Польсько-Українська війна 1918–1920 рр. Утворення Української Галицької Армії. 
47. 1920 рік – завершальний рік визвольних змагань та громадянської війни на Україні. 
48. Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України  ( у т.ч. західноукраїнських землях)  у   20-30 – роках ХХ століття. 
49. Встановлення радянського режиму в Україні. Проголошення УСРР. 
50. Україна  в умовах «нової економічної політики» (1921–1928 рр.).  
51. Суспільно-політичне життя в УРСР  в 20-30-х роках ХХ ст. в умовах формування тоталітарного режиму. Утворення СРСР. Входження УСРР до його складу. 
52. УРСР в умовах утвердження політики індустріалізації . Успіхи та труднощі індустріалізації.  
53. Насильницька колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933. років – геноцид українського народу. 
54.  Становище у сфері української культури в 30-х роках ХХ століття. Кінець українізації. 
55. Західноукраїнські землі між двома світовими вінами. 
56. Західноукраїнські землі в геополітичних планах фашистської Німеччини та СРСР та їх реалізація. 
57.  Проголошення Карпатської Українська держави. Історичний портрет Августина Волошина (17.03. 1874 –11.07.1945 рр.).  
58. Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р 
59. Воєнні дії на території України у  період Другої світової війни  1939–1945 рр. та їх трагічні наслідки.  
60. Фашистський окупаційний режим  на Україні (1941–1944 рр.). Рух Опору в Україні під час фашистської окупації та його особливості..  
61. Героїчне визволення України від фашизму та  його  наслідки.. 
62. Національно-визвольний   рух  в Україні у 1944 – 1954 рр. 
63. Діяльність України  на  міжнародній  в період Другої світової війни та повоєнні роки ( 40-і – початок 50-х років ХХ століття). 
64. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні у післявоєнний  період ( кінець 40-х – середина 50-х років ХХ століття).Завершення радянізації 

західноукраїнських земель (1945–1955 рр.) 
65. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.).  
66.  Повстання українців  у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ( повстання 20 тис. політв'язнів «Горлагу» (травень – серпень 1953 р., Норильськ); 15 
тис. з табору «Рєчлаг» (липень 1953 р., Воркута);  8 тис. в'язнів у  Кенгірі (травень 1954 р., Казахстан).  
67. Дисидентський, правозахисний, національно-визвольний рухи в Україні у другій половині 60-х –першій половині 80-х років ХХ століття. 
68. Україна  в період загострення кризи тоталітарного режиму ( середина  60-х -  початок 80-х років ХХ століття). 
69. Україна на переломі 1985 – 1991 рр. Необхідність «перебудови», особливості її здійснення та наслідки для України. 
70. Особливості розвитку культури в Україні у 50– 70-х роках ХХ століття. 
71. Особливості розгортання нового  національного відродження українського народу, проголошення незалежності України.. 
72.  Державотворчі процеси України в роки незалежності (1991–2019 рр.). Конституційний процес і прийняття Конституції України.. 
73. Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 1990 р.; національна революція 1991 р.;  «Помаранчевої революціїя 
2004 року;     «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
74.  Основні підходи до створення національної економіки України у період незалежності (1991– 2019  рр.). 
75.  Нові тенденції в культурному та духовному житті України в роки незалежності (1991– 2019  рр.). Значимість і вплив на подальший 
розвиток процесів демократизації суспільного життя в Україні.  
76. Основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1990–2019  рр.).  

 
Особлива примітка : 

 Структура білетів:  23 білети, у т.ч.  у  кожному з яких  – по 2  завдання, що відзначені у переліку питань 
особливим шрифтом – косим, та  20 тестів (письмово).  

Відповідь на білет визначається одним з 2-х варіантів :  
1-й варіант – письмово  ( по 2 завдання та 20 тестів); 
2-й варіант –  усно за визначеними структурою білета завданнями + 20 тестів  письмово. 
Екзамен оцінюється за  шкалою - національною, рейтинговою ( 25+75=100  балів), ECTS.  
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3. Розподіл балів, які отримують студенти 
 3.1. Орієнтовна структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Історія України» із 

розрахунку рейтингових балів за визначеними видами виконаних студентом робіт 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання ) 

 

  Макси- 
         мальна 
               к-ть 
              балів 

 
 
 
 
Види 
робіт, що 
підлягають 
оцінюванню 
 

 
 

Модуль 1  
 
 

 
Модуль 2  

 

Підсумковий 

результат за 

видами робіт 
(сума балів) 

 

Семестровий 

екзамен 
Загальна 

сума балів 

75 балів 75 балів 25 балів 100 
балів 

Змістовий 

модуль 1 
 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 1 
 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 

модуль 4 
 

  

Т. 1 – 3 Т. 4– 10 Т. 1–4 Т. 5 Т. 6–8 Т. 9–10 

Модульні 

контрольні 

роботи 
МК 1 – 15 балів МК  2 – 30 балів 45 

Усна відповідь на  

семінарському 

занятті 
2 0 1 1 1 1 6 

Тестове 

опитування на 

семінар-ському 

занятті 
0 4 2 2 2 2 12 

Експрес-
опитування 1 

 
1 
 

 
1 
 

3 

Самостійна 

робота 2 3 5 
Індивідуальна 

робота 2 2 4 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест(екзамен)  
Сума 

Змістовий модуль №1–26 балів Змістовий модуль № 2 – 49 балів 
Т. 1 – 3 Т. 4– 10 Т. 1–4 Т. 5 Т. 6–8 Т. 9–10 25 100 

      
 

3.2. 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 – 00 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 
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12.4. Критерії оцінювання знань студентів з «Історії України» 
 

За шкалою 
ЕСТS 

За 
національною 

шкалою 

За шкалою 
навчального 

закладу 
Основні критерії оцінювання 

А 
(відмінно) відмінно 90–100 

Відмінні знання з допущеними однією чи незначною кількістю 

технічних помилок при виконанні завдань, тестів. Глибоке 

розуміння студентом історичних подій в контексті причинно-
наслідкових явищ, цивілізаційного, формаційного, 

культурологічного підходів до суспільно-політичних подій 

становлення і розвитку Української держави. Вільне володіння 

термінологією, хронологією історичних подій, загально-
теоретичними поняттями та категоріями, вмінням аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки. 

В 
 

 
добре 

82–89 
 

Належне засвоєння програмного матеріалу. Всі види робіт виконані 

на високому рівні в межах 82-89 % правильних відповідей від 

загальної кількості завдань, тестів. Вимагається розуміння змісту і 

співставлення  подій і явищ в історії України на рівні 

найважливіших історичних віх розвитку провідних держав світу, 

орієнтуванні  у науковій періодизації національної у контексті 

світової історії.   

С 
 74–81 

Усі види робіт виконані в основному правильно в межах 82-75 % 
від можливих правильних відповідей до загальної кількості 

завдань, тестів, однак наявні незначні помилки, неточності при 

порівнянні та узагальненні історичних фактів, діяльності 

історичних осіб, аналітичному підході  до суспільно-політичних, 

соціально-економічних процесів в Україна на різних етапах 

формування історії у контексті взаємозв’язків з іншими  країнами, 

між історичними епохами. 

D 
(задовільно) 

задовільно 

64–73 
 

 Усі види робіт  виконані правильно в межах 3/4 від загальної 

кількості визначених завдань, тестів, однак  із значними 

недоліками. Допустиме незнання деяких взаємозв’язків при 

оцінюванні подій та діяльності осіб в історичному процесі України 

з позицій загальнолюдських цінностей в конкретно-історичних 

умовах, аналізу історичних фактів на основі здобутих із різних 

джерел знань. Вимагається розуміння змісту взаємозв’язаних 

історичних подій у контексті періодизації історії України, парадигм 

історичного розвитку – формаційного, цивілізаційного, 

культурологічного. Можливе незнання певної частини пройденого 

матеріалу, що виносилася на самостійне вивчення студентом, однак 

в цілому вимагаються знання вузлових дат і подій при становленні і 

розвитку Української держави. 

Е 
(достатньо) 60–63 

Виконано більше половини завдань, тестів, що виносилися на 

модульний контроль, але із значними недоліками. Проявлено 

низьку активність при проведенні семінарських завдань. 

Допускається несвоєчасність виконання індивідуальних завдань, 

опрацювання тем, що виносяться на самостійне вивчення.  

Вимагається розуміння змісту історичного розвитку України у 

взаємодії з епохами історичного розвитку світової історії, 

розуміння основних історичних понять, категорій. 
Fх 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 
 

незадовільно 35–59 
 

Більше половини завдань, тестів виконано невірно. Виявлено 

відсутність розуміння змісту значної частини історико-політичних 

подій, явищ у історії України. Відсутній  системний рівень знань, 

умінь та навичок студента, логіка викладу історичних подій. 
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F 
(незадовільно 

 з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни) 

0–34 
 

Лише одна третина завдань, тестів, що виносилися на модульний 

контроль, різні види робіт виконано вірно, а інші містять грубі 

помилки. Відсутній репродуктивний рівень знань студентів. 

Відсутні навички встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під 

час аналізу та оцінки історичних явищ і фактів, визначати основне і 

другорядне, об’єктивне і суб’єктивне, запам’ятати визначні події в 

історії України. 
 

5. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення: навчальна програма; робоча навчальна програма; інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій; навчально-методичні 

посібники; історичні карти; тести; практичні завдання; індивідуальні завдання; ілюстративні матеріали; нормативні 

документи МОН України щодо забезпечення навчального процесу у закладах вищої освіти, упровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, структури складових ЕСТS тощо. 
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