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Зустріч за «круглим столом» з питання  «В.І.Вернадський : людина і мислитель історичної доби», приурочена до 
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Марка Тулія Ціцерона (106 р. до н.е. – 43 р. до н.е.). 
 

8 жовтня  2013 р., 
м. Ужгород 
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Зустріч за «круглим столом» з проблеми  «Західноукраїнська Народна Республіка: геополітичні,  історико-
правові аспекти», присвячена 95-річчю  утворення ЗУНР та 150-річчю з дня народження Євгена Петрушевича –  
Президента Національної Ради ЗУНР.  

 
22  жовтня  2013 р., 
м. Ужгород 
 

Зустріч за «круглим столом» з питання  «Ціннісно-смисловий універсам Григорія Саввича Сковороди – вічний 

поклик духовності», приурочена до 291-й річниці з дня народження українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, 

педагога Г. С. Сковороди  у рамках  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української 

державності, нації та духовності: історія та сучасність», приуроченої до 1025-річчя утвердження християнства на державному рівні Русі-України 

як духовно-історичного етапу розвитку українського Православ’я. 

15 листопада 2013 р., 
м. Ужгород 
 
 

Зустріч за «круглим столом» на тему «Свобода і воля, здобута незалежність України у ХХ – початку ХХІ ст.: ціна здобутих перемог і 

втрат». 
14 – 15  жовтня 
2014 р.,м. Ужгород 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Діалог цивілізацій, культур, релігій, громадських формувань, ЗМІ у контексті 
толерантності та культури миру, утвердження демократичного врядування і протидій екстремізму та тероризму 

в Україні» у рамках програми VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та сучасність 

українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, національної єдності».  

7 листопада  2014 р., 
 м. Ужгород, 
 
 

ІІ-а зустріч за експериментальним круглим столом «Історичні особливості церковно-канонічного статусу 

Української Православної Церкви та шляхи подолання Православних Церков в Україні на сучасному етапі». 
11 грудня 2014 р., 
м. Ужгород 

Зустріч за «круглим столом» дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів МАБН на тему  «Духовні скарби подвижників 

православної віри».  
21 червня 2015 р., 
м. Ужгород  

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Західноукраїнська Народна Республіка як важливий етап української державотворення 
у контексті геополітичного, історико-правового, міжнародного вибору», присвяченій 97-й річниці  утворення ЗУНР.  

29 жовтня 2015 р., 
м. Ужгород, 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Інституалізація державно-церковних відносин в Україні: історико-
укравлінський аспект» . 

4  листопада 2015 р.., 
м. Ужгород,  

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Українське державотворення: витоки та сучасність» у рамках ІХ Міжнародної  науково-
практичної конференції «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» , приуроченої до 95-річчя 

прабатьківської Української Автокефальної Православної Церкви та 25-річчя обрання Першого Патріарха УАПЦ Святійшого Мстислава Скрипника. 

5 листопада 2015р., 
м. Ужгород, 
 

Міжнародний круглий стіл «Духовне самовизначення та самозбереження людини в часи випробувань».  
 

3 лютого 2016 р. , 
м. Ужгород 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми  «Карпатська Україна й українське державотворення  в історико-політичному, духовно-
культурному, правовому та міжнародному вимірах»,  присвяченої  77-й річниці Карпатської України, 142-й річниці від дня народження  

Президента Карпатської України Августина Волошина, початку святкувань 25-річниці  відновлення державної незалежності України.  

14 березня 2016 р., 
м. Ужгород 
 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Нам потрібно пам'ять про Героїв Небесної сотні берегти». 20 лютого 2017 року, 
м. Ужгород 

  Зустріч за «круглим столом» з проблеми  «Філософсько-історичні, національно-духовні, культурно-освітні, політико-правові, 

соціально-економічні,  міжнародні детермінанти державотворення Карпатської України   у контексті взаємовпливів глобальних і регіональних 

процесів», присвяченої відзначення 78-ї річниці Карпатської України, 143-ї  річниці від дня народження  Президента Карпатської України 

Августина Волошина, 100-річчя відновлення Української державності в новітню добу та 100-річчя початку  

відродження Української Автокефальної Православної Церкви. 

14 березня 2017 р., 
м. Ужгород, 
 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми  «Талергоф і Терезін: замовчана історія початку масового етногеноциду українців у 

ХХ столітті»,  приуроченої 100-річчю ліквідації першого у Європі концентраційного табору українських невільників  «Талергоф» (Австро-Угорська імперія). 
17 травня 2017 р., 
м. Ужгород 
 

Зустріч за «круглим столом» з питання «Угорська окупація українських земель у 1939-1944 роках та Карпатська 

Січ», присвячений 79-ї річниці створення організації «Карпатська Січ» в Карпатській Україні та надання автономії 

Карпатській Україні в складі І Чехословацької Республіки у 1938 році. 

11 листопада 

2017р.,м. Ужгород 

Зустріч за «круглим столом» з проблеми «Засади та механізми оптимізації державно-церковних відносин в 

сучасній Україні у контексті забезпечення національної безпеки, пріоритетів формування громадянського 

суспільства (історико-управлінський, філософсько-релігійний, духовно-культурний, правовий, суспільно-
політичний аспекти)»    

16 –17 листопада 

2017 р, м. Ужгород 
 

Зустріч «круглим столом» з  проблеми  «100-річчя створення і діяльності Першої Всеукраїнської Православної 

Церковної Ради та 80-ті роковини мученицької загибелі свмч. Василя Липківського, Митрополита Київського і 

всієї України, Першоієрарха Української Автокефальної Православної Церкви». 

11–12 грудня   
2017 р., м. Ужгород 

 
Зустріч «круглим столом» з  проблеми  «Карпатська Україна у контексті українського державотворення, 

взаємовпливів глобальних і регіональних процесів», присвяченої відзначення 79-ї річниці Карпатської України, 
144-ї річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина, 101-річниці відновлення Української 

державності в новітню добу та 100-річчя Всеукраїнського Помісного Православного Собору.  

15 березня 2018 р., 
 м. Ужгород 

Дискусійна зустріч за «круглим столом» з  проблеми «100-річчя національного самовизначення українців 

Закарпаття у період відновлення української державності на українських історико-етнічних землях у 1917 – 
1921 рр.». 

20 грудня 2018 р., 
 м. Ужгород 

Зустріч за «круглим столом» присвячений ушануванню пам’яті полеглих українських героїв під час Революції 
Гідності та в новітній російсько-українській війні. 

20 лютого 2019 р., 

м.Ужгород 
Дискусійна підсумкова зустріч за «круглим столом» з питання  «Карпатська Україна в історичній 

ретроспективі та перспективі українського націоутвердження, державного і церковного будівництва в новітній 

добі» у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Карпатська Україна в контексті українського 

державотворення, міжнародних  взаємовпливів і глобальних процесів», приурочена до 80-річчя Карпатської України та 145-річчя 

від дня народження Августина Волошина. 

19 березня 2019 р., 
 м. Ужгород 

 

Науковий круглий стіл, приурочений до 250-річчю народження державного і політичного діяча, історика 

українського походження із Закарпаття, науковця, юриста, доктора права Михайла Андрійовича Балудянського 
(Балуг’янського) (07.10.1769 – 03.04.1847 рр.). 

7 жовтня 2019 року,  
 м. Ужгород 

Експертна панельна дискусія  «Шляхами стійкості та героїзму», присвячена 75-й річниці визволення України 

від нацистських окупантів. 
29 жовтня 2019 р.; 

м. Ужгород 
У рамках ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Цивілізаційні процеси українського 

націотворення, державного й церковного будівництва: уроки минулого століття та виклики сьогодення» 

проведено: Другу експертно-дискусійну панель «Духовно-моральні та етико-естетичні засади освіти в умовах 

викликів ХХІ століття»;Третю дискусійну панель «Рух церкви за автокефалію в контексті української 

державності та її діаспори:минуле і сучасність», приурочена до 100-річчя проголошення закону УНР «Про 

вищий уряд Української автокефальної православної церкви»; 
Сьому дискусійну панель «Від Карпатської України до Закарпатської України: незакінчена дискусія про злочини 

проти людства від час угорської окупації». 

14 – 15 листопада 

2019 р., 
М. Ужгород 

http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1295-v-kau-ta-uuba-proveli-kruglij-stil-prisvyachenij-ushanuvannyu-pam-yati-poleglikh-ukrajinskikh-gerojiv-pid-chas-revolyutsiji-gidnosti-ta-v-novitnij-rosijsko-ukrajinskij-vijni.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1295-v-kau-ta-uuba-proveli-kruglij-stil-prisvyachenij-ushanuvannyu-pam-yati-poleglikh-ukrajinskikh-gerojiv-pid-chas-revolyutsiji-gidnosti-ta-v-novitnij-rosijsko-ukrajinskij-vijni.html
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3.3. Додаток 3.Інформаційно-довідкові матеріали, сценарії, презентації за виначеним 

 змістом програм проведення 33 наукових, науково-публіцистичних,  науково-педагогічних,  
духовно-наукових читань у період 2012 – 2019 рр. за участі студентів  студентів  Карпатського університету 

імені Августина Волошина  (організатори: проф. Бедь В.В., проф. Артьомова М.Г.)  –  
папка-збірник  №2 (264 с.)….…………………………………………………………….578 – 842 
Наукові читання, приурочені до Дня Соборності України.  22 січня 2013 р., м. Ужгород 

Наукові читання, присвячені відзначенню 74-річниці проголошення незалежності Карпатської України та 139-й річниці від дня народження 

Президента Карпатської України, Героя України Августина Волошина.  
14 березня 2013 року, 
м. Ужгород 

Наукові читання з нагоди 140-ї річниці з дня народження  Павла Скоропадського – українського громадського, політичного і військового діяча, 

гетьмана Української  Держави у 1918 р. 
15 травня 2013 р., 
м. Ужгород 

Міжнародні наукові читання, приурочені до 110-річчя початку Мараморош-Сиготських судових процесів проти 

православних Закарпаття в Австро-Угорській імперії (1903–1918 рр.).  
10 жовтня 2013 р., 
м. Ужгород 

Наукові читання на тему «Західноукраїнська Народна Республіка: геополітичні, історико-правові аспекти», присвячені 95-річчю 

утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), проголошеної 19 жовтня 1918 року у складі Галичини, Закарпаття і 

Буковини та 150-річчю з дня народження Євгена Петрушевича (03.06.1863 – 29.08.1940) – Президента Національної Ради ЗУНP. 

22 жовтня 2013 р., 
м. Ужгород 

Науково-педагогічні читання «Шляхами мужності та героїзму», присвячені 69-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.    5 листопада  2013 р.,, м. Ужгород 

Наукові читання, приурочені святкуванню Дня української писемності та мови.  11 листопада 2013 р., м. Ужгород 

Науково-педагогічні читання  «Голодомор – жива пам'ять», присвячені              80-м роковинам Голодомору-геноциду.  27 листопада 2013 року, 
м. Ужгород 

Науково-педагогічні читання «Микола Михайлович Амосов – хірург, творець, мислитель», присвячені 100-річчю з 

дня народження видатного лікаря-хірурга, вченого, письменника, громадського діяча, академіка, дійсного члена 

Національної академії наук України, першого директора Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії  

М.М. Амосова (1913 – 2002 рр.).  

5 грудня 2013 р.,  
м. Ужгород 

Андріївські наукові читання «Християнізація Русі: від витоків до сьогодення», присвячені 1025-річчю 

утвердження християнства як державної релігії в Русі-Україні.  
13 грудня 2013 р. 
Ужгород –Донецьк 

Науково-педагогічні читання, присвячені 1030-річчю від дня народження Ярослава Мудрого та  960-й річниці з дня народження Володимира 

Мономаха. 
24 грудня 2013 р., ,м.Ужгород 
 

Наукові читання, приурочені 95-й річчю Акту об’єднання (злуки) українських земель. 
 

22 січня  2014 р., м.Ужгород 

Наукові читання у рамках гуманітарного проекту «Шевченківські читання». 10  березня 2014 р., 
м.Ужгород 

Науково-публіцистичні читання, присвячені відзначенню 75-річниці проголошення незалежності Карпатської України та 140-й річниці від дня народження Президента 

Карпатської України Героя України Августина Волошина (17.03.1874 — 19.07.1945) у рамках обласної науково-практичної конференції 

«Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ ст.».   

13 березня 2014 р., 
м.Ужгород 
 

Наукові читання  «Іван Степанович Мазепа – Людина, Політик, зиждитель храмів і скарбів  духовних, меценат, будівничий української культури», 

присвячені  375- річчю від дня народження І.С. Мазепи  (1639 – 1709 рр. рр.), гетьмана України (1687 – 1708/1709  рр.)   
24 березня 2014 р., 
м. Ужгород 

Наукові читання з проблеми «Перша світова війна 1914–1918 років  та Україна» 20  жовтня 2014 р., 
м.Ужгород 

Науково-публіцистичні читання «Вони помирали, щоб жила Україна», присвячені 70-річчю визволення України від німецько-
фашистських загарбників.  

20–  22 жовтня 2014 р., 

м.Ужгород 
 

Науково-публіцистичні читання «Дзвони скорботи», присвячені гідному  вшануванню пам'яті жертв геноциду українського народу 1932 – 1933 рр., 

голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр., жертв політичних репресій в Україні   
24 листопада 2014 р.,  
м. Ужгород 

Науково-публіцистичні читання, присвячені 76-й річниці Карпатської України,141-й річниці від дня народження  Президента Карпатської України, 

Героя України Августина Волошина  
14 березня 2015 р. 
 

Відзначення 70-річчя Дня Перемоги, проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. «Встеляйте квітами дороги бійцям, що мир 

несли в наш край». 
9 травня  2015 р.,  
м. Ужгород 

Наукові читання на тему «Жива пам'ять пройде крізь століття у серцях поколінь навіки...» присвячені полеглим 

героям за волю, державну і національну незалежність України та Української нації з відзначенням: свята Покрова Пресвятої 

Богородиці, Дня Українського козацтва, Дня створення Української Повстанської Армії, Історичної пам'яті Революції Гідності та 

загиблих українських воїнів у зоні АТО, а також Дня захисника України.  

14 жовтня 2015 р.,  
м. Ужгород 

Матеріали  науково-публіцистичних читань «Люди правди. Щоб світ знав», присвячені гідному вшануванню пам'яті жертв 

Геноциду українського народу 1932 – 1933 рр., голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр.  
30 листопада 2015 р., 
м. Ужгород 

Наукові читання до 147-ї річниці від дня народження видатного українського вченого, юриста, філософа, 

політолога, державного і громадського діяча першої половини ХХ століття, доктора права, професора 

Станіслава Севериновича Дністрянського (13.11.1870 – 05.05.1935 рр.).  

13 листопада 2017 р., 
 м. Ужгород 

Науково-публіцистичні читання «ЗБУДУЙМО ПАМ’ЯТІ НЕВИГАСНИЙ ВОГОНЬ У СЕРЦЯХ ПОКОЛІНЬ НАВІКИ…», присвячені 

відзначенню: – Покрови  Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії; – Дня захисника України; – Дня Українського козацтва; – 100-річчя початку відновлення Української 

державності т відродження Української Автокефальної Православної Церкви (1917 – 2017 рр.);– Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942);– 75-річчя 

відновлення єпископської єпархії  Української Автокефальної Православної Церкви (1942 – 2017 рр.);– Історичної пам’яті Революції Гідності, загиблих у зоні АТО. 

 
12 жовтня 2017 р.,  
м. Ужгород 

Науково-публіцистичні читання «На колінах стоїмо перед Вами, сповідуючи жалобу сумну»,  приурочені 85-м 
роковинам Голодомору-Геноциду української нації в 1932–1933 рр.  в Україні. (Українського Голокосту) української 

нації, підступно організованого московським комуністично-радянським режимом  СРСР у 1932 – 1933 рр., гідному  

вшануванню пам'яті, голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр. 

23 листопада  2017 р., 
м. Ужгород 

Наукові читання, приурочені 79-й річниці проголошення незалежної держави Карпатської України (1939 – 1944 
рр.), 144-й річниці від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина (17.03.1874), 101-й 

річниці відновлення Української державності в новітню добу (1917 – 2018) та 100-річчю Всеукраїнського 

Помісного Православного Собору (1918 – 2018). 

15 березня 2018 р., 
м. Ужгород 

Науково-публіцистичні читання «Величний Подвиг в ім’я Людства – Поза Часом. Пам’ять у Серцях Поколінь – 
Незгасна».  

19 жовтня  2018 р., 
м Ужгород 
 

Наукові читання приурочені до 148-ї річниці від Дня народження професора права Станіслава Дністрянського та 
100-річчя прийняття Конституції ЗУНР. 

13 листопада 2018 р., 
м Ужгород 
 

Науково-публіцистичні читання «Україна пам’ятає, світ визнає», присвячені гідному вшануванню пам'яті жертв 

Геноциду українського народу 1932 – 1933 рр., голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947 рр. 
26 листопада 2018  р. , 
м Ужгород, 
 

Науково-публіцистичні читання до річниці Революції Гідності,   присвячені  ушануванню пам’яті полеглих українських героїв під 

час Революції Гідності у новітній російсько-українській війні. 
20 лютого 2019 р., 
 м. Ужгород  

http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/976-v-karpatskomu-universiteti-ta-ukrajinskij-bogoslovskij-akademiji-provedeno-naukovi-chitannya-priurocheni-85-m-rokovinam-golodomoru-genotsidu-ukrajinskoji-natsiji-v-1932-1933-rr-v-ukrajini.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/976-v-karpatskomu-universiteti-ta-ukrajinskij-bogoslovskij-akademiji-provedeno-naukovi-chitannya-priurocheni-85-m-rokovinam-golodomoru-genotsidu-ukrajinskoji-natsiji-v-1932-1933-rr-v-ukrajini.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1070-mizhnarodnoyu-akademieyu-bogoslovskikh-nauk-provedeno-v-uzhgorodi-naukovi-chitannya-priurocheni-do-79-ji-richnitsi-progoloshennya-karpatskoji-ukrajini-1939-1944.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1070-mizhnarodnoyu-akademieyu-bogoslovskikh-nauk-provedeno-v-uzhgorodi-naukovi-chitannya-priurocheni-do-79-ji-richnitsi-progoloshennya-karpatskoji-ukrajini-1939-1944.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1216-velichnij-podvig-v-im-ya-lyudstva-poza-chasom-pam-yat-u-sertsyakh-pokolin-nezgasna-pid-takoyu-nazvoyu-v-kau-im-a-voloshina-ta-uuba-proveli-naukovo-publitsistichni-chitannya.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1216-velichnij-podvig-v-im-ya-lyudstva-poza-chasom-pam-yat-u-sertsyakh-pokolin-nezgasna-pid-takoyu-nazvoyu-v-kau-im-a-voloshina-ta-uuba-proveli-naukovo-publitsistichni-chitannya.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1242-v-kau-proveli-naukovi-chitannya-priurocheni-do-148-ji-richnitsi-vid-dnya-narodzhennya-profesora-prava-stanislava-dnistryanskogo-ta-100-richchya-prijnyattya-konstitutsiji-zunr.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1242-v-kau-proveli-naukovi-chitannya-priurocheni-do-148-ji-richnitsi-vid-dnya-narodzhennya-profesora-prava-stanislava-dnistryanskogo-ta-100-richchya-prijnyattya-konstitutsiji-zunr.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1295-v-kau-ta-uuba-proveli-kruglij-stil-prisvyachenij-ushanuvannyu-pam-yati-poleglikh-ukrajinskikh-gerojiv-pid-chas-revolyutsiji-gidnosti-ta-v-novitnij-rosijsko-ukrajinskij-vijni.html
http://www.kau.com.ua/novini/naukove-zhittya/1295-v-kau-ta-uuba-proveli-kruglij-stil-prisvyachenij-ushanuvannyu-pam-yati-poleglikh-ukrajinskikh-gerojiv-pid-chas-revolyutsiji-gidnosti-ta-v-novitnij-rosijsko-ukrajinskij-vijni.html
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Науково-публіцистичні читання «НАША ВОЛЯ, НАША СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ…» присвячені відзначенню: –  Покрови  Пресвятої 

Богородиці і Пріснодіви Марії; – Дня захисника України; – Дня Українського козацтва; – 102-ї річниці відновлення державної незалежності 

України; –  Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942); – Історичної пам’яті Революції Гідності, загиблих у зоні АТО. 

15 жовтня  2019  р.:  
м.Ужгород 

Науково-публіцистичні читання «Пам'ять, що рятує: голоси правди», присвячені гідному вшануванню пам’яті жертв Геноциду українського 

народу 1932 – 1933 рр.,,  голодоморів 1921 – 1923, 1946 – 1947  рр. 
27 листопада 2019 р.; 
 м.Ужгород 

 
3.4. Додаток 4.Інформаційно-довідкові матеріали, сценарії, презентації за визначеним  

змістом програм проведення 19 історико-інформаційних,  усних журналів, Уроків пам’яті та  
героїзму, уроків миру у період 2012 – 2019 рр. за участі студентів  Карпатського університету імені Августина 

Волошина (організатори: проф. Бедь В.В., проф. Артьомова М.Г.) – папка-збірник №3(228 с.)…843 – 1070 
Урок пам’яті й наукових досліджень «Ціна Перемоги! Вклонімося і мертвим і живим», присвяченого Дню 

Перемоги . 
16 травня 2013 р., 
м.Ужгород 

Презентація «Пам’яток Трипільської культури», присвяченої 120-річчю її відкриття археологом Вікентієм В’ячеславовичем Хвойкою (1850 – 1914 рр. ). 15 листопада 2013 р.,  
м. Ужгород 

Урок пам’яті  «День Перемоги! День пам’яті і надії», присвяченого  Дню памя’ті  і примирення , Дню Перемоги.   7 травня 2014 р., 

м.Ужгород 
Урок миру  «Україна – єдина країна!»  2 вересня 2014 р., 

м.Ужгород 
Історико-інформаційний усний журнал на тему «За Україну! За її волю! За честь! За славу! За народ!», присвячений полеглим за волю 

та державність з відзначенням: –  Покрови Пресвятої Богородиці; – Дня молитви за всіх полеглих за волю і державність України;– Дня 

Українського козацтва;– Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942);– І сторичної пам’яті Революції Гідності, загиблих у 

зоні АТО;– Року учасників бойових дій на території інших держав.  

15 жовтня 2014 р.,, 
м.Ужгород 

День пам’яті й наукових досліджень  «Шана за подвиг, вдячність за мир», присвячених 70-й річниці визволення 

України від німецько-фашистських загарбників.  
24 жовтня 2014 р.., 
м. Ужгород 
 

Реквієм подвигу учасників Революції гідності та  увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.    16  березня 2015 р., 
м. Ужгород 

Реквієм подвигу учасників Революції гідності та  увічнення  пам'яті Героїв Небесної Сотні    16  березня 2015 р., 
м. Ужгород 

Урок пам’яті й наукових досліджень  « 1939 – 1945 рр. Пам’ятаємо. Перемагаємо!», присвячених Дню памя’ті  і 

примирення, 70-річчю Перемоги над фашизмом у Європі, Дню Європи. 
12 травня 2015 р., 
м. Ужгород 

Хроноскоп наукових досліджень  за матеріалами 10 тематичних секцій VI Всесвітнього форуму українців (20– 21 серпня 2016 р. , м.Київ) з 

ключових питань  – збереження ідентичності, освіта, церковне життя (Медіапортал української діаспори). 
20 жовтня  2016  р., 
м. Ужгород 

Усний журнал з проблеми «Віра і духовність у сучасному суспільстві». 8 грудня 2016 р., 
м. Ужгород 

Урок пам’яті та героїзму  учасників Революції гідності,  увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.   23 лютого 2017 р., 
м. Ужгород 

Інтерактивна акція «Виклики новітньої історії:Україна у національно-революційних змаганнях ХХ– початку ХХІ 

століть за суверенну, соборну державу», присвячена відзначенню 100-річчя подій Української революції 1917 – 
1921 років та вшанування пам’яті її учасників.  

24 квітня 2017 р., 
м. Ужгород 

Урок пам’яті й наукових досліджень «1939 – 1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо!», присвяченого Дню пам’яті та 

примирення, 72-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню Європи.  
11травня 2017 р., 
м. Ужгород 

Година пам’яті на тему  «ЖИВА ПАМ'ЯТЬ ПРОЙДЕ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ У СЕРЦЯХ ПОКОЛІНЬ НАВІКИ…», присвячена полеглим за волю 

та державність України з відзначенням:Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії; Дня захисника України;– Дня Українського 

козацтва;– Дня створення Української повстанської армії (УПА, 1942);– Історичної пам’яті Революції Гідності, загиблих у зоні АТО. 

14 жовтня 2017 р., 
м. Ужгород 

День пам’яті й історико-політичного хроноскопу досліджень «Шляхами мужності і слави: схиляймо голови перед 
визволителями», присвячених 73-й річниці визволення України від фашистських загарбників.   

26 жовтня 2017 р., 
 м. Ужгород 

Квест «Я люблю Україну». 2  вересня  2018 р.,  м. Ужгород 

Година пам’яті «Педагогічний Пантеон: духовна жертва любові Великого Вчителя Януша Корчака і 

сучасність»,присвячена «сучасному Сократу», відомому педагогу, лікарю, письменнику і публіцисту. 
9 листопада 2018 р,  

м.Ужгород 
 

Реквієм до Дня пам’яті та примирення й Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 – 9  травня 2019 р. 
м. Ужгород 

 

http://vidia.org/
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПЗВО «КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА» 

КАФЕДРА БОГОСЛОВ’Я, ФІЛОСОФІЇ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК 
 

             
             

           
            ЗАТВЕРДЖЕНО  

 
Проректор з навчальної роботи 

______________  (Богаш І.П.)  
                                               (підпис)                      (прізвище та ініціали)  

           «29» серпня 2019 р.  
 
 
 

 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
(назва навчальної дисципліни) 

 
 
 

 

ПРОГРАМА 
 

нормативної навчальної дисципліни 
 

підготовки __бакалавра 
                                          (назва освітнього ступеня) 

бакалаврський__ 
                                                            (назва освітнього рівня) 

                                           галузі знань     03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, 08 Право, 
   05 Соціальні та поведінкові науки,   

07 Управління та адміністрування,  
 
       спеціальності 033 Філософія, 041Богослов’я, 081 Право, 053 

Психологія,  
                                    072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 
(для неісторичних факультетів) 

 
 
 
 
 
 
 

Ужгород – 2019 рік 
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Історія України. Навчальна програма для студентів 1 курсу денної, 

заочної форм навчання КаУ імені Августина Волошина за галузями знань 03 
Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, 08 Право,05 Соціальні та поведінкові науки, 

07 Управління та адміністрування, спеціальностями 033 Філософія, 

041Богослов’я, 081 Право, 053 Психологія, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування на базі повної загальної середньої освіти (для неісторичних 

факультетів)./ Укладач Артьомова М.Г. – Ужгород: Видавничий відділ КаУ, 2019. 
 
         

 
Розробник програми: Артьомова М.Г. – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії та гуманітарних наук Карпатського університету імені Августина 

Волошина, академік  Міжнародної академії богословських наук. 
 
  
 
 
Програма «Історія України»  схвалена   і затверджена  рішенням кафедри філософії 

та  гуманітарних наук Карпатського університету імені  Августина Волошина  –   
протокол №1  від 29 серпня 2019 року. 

 
 
 
Завідувач кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

                                                        
___________________ проф. Димитрова Л.М. 

                                                (підпис) 
 
 

                                                                                                                                 
  

© Артьомова М.Г., 2019. 
    © Видавничий відділ КаУ,  2019.  
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ВСТУП 
 

Навчальна програма з «Історії України» для студентів 1 курсу денної, заочної форм 

навчання КаУ імені Августина Волошина за галузями знань 03 Гуманітарні науки, 04 
Богослов’я, 08 Право, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 
спеціальностями 033 Філософія, 041 Богослов’я, 081 Право, 053 Психологія, 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування складена відповідно до освітнього ступеня бакалавра,  
освітнього рівня (перший) бакалаврський, які здобувають вищу освіту  на базі повної загальної 

середньої освіти. 
   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. Адже зі спільного розуміння минулого виростає спільна 

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, 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 компетентісно орієнтованого навчання, синтезі формаційного, 

цивілізаційного, культурологічного підходів до історичних процесів та застосуванням 

системно-структурного аналізу соціокультурного розвитку суспільства, мультимедійних 

засобів, когнітивно-, особистісно-, діяльнісно-орієнтованих технологій і моделей навчання 

учнів (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. Цього неможливо досягти без оновлення програм з історії України 

для вищих навчальних закладів (далі – Програма), яка визначає змістове наповнення навчального матеріалу, 

а отже, зміст історичної освіти. В умовах наявних змін у вітчизняній історії за останнє десятиріччя особливо 

значимою є оновлення змісту навчального матеріалу Програми у контексті формування в студентів 

ідентичності та почуття власної гідності через осмислення соціального та морального досвіду минулих 

поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. Зміцнення національної 

освіти загалом і історичної зокрема залежить від зусиль кожного з нас у нашій щоденній 

клопіткій праці. 



10 
 

  

  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. Змінилося і її формулювання в історіографії. 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.  
  У цьому плані зміст історичної освіти сприяє вирішенню такого стратегічного 

напрямку розвитку національної освіти як побудову ефективної системи національного 

виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. З цього приводу у Національній стратегії 

освіти на 2012–2021 рр. зазначено: «Система освіти має забезпечувати формування 

особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської 

цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до 

життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі. Ядром державної 

гуманітарної політики щодо національного виховання має бути забезпечення 

громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, формування здорового 

образу життя, соціальної активності, відповідальності та толерантності»( Див.: Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. 2). 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. 
 Тому важливими є внесені розробником програми зміни щодо змісту навчального матеріалу із 

врахуванням  реалізації:  
– Законів України: «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про Голодомор 1932–1933 

років в Україні» від 28.11.2006 року; «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті» від 09.04.2015 року; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939 –1945 років» від 09.04.2015 року; «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року тощо; 

– Указів Президента України: «Про національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 року № 

347; «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 

11.02.2015 року № 69; «Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського» від 

09.02.2015 року № 63; «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни» від 24.03.2015 року № 169; «Про заходи з відзначення 

діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка» від 21.04.2015 року № 

228; «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 
року № 334; «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» від 12.08.2015 року № 471 та ін..  

– Постанов Верховної Ради України: «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.05.2015 року; «Про звернення Верховної Ради України до 
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Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» від 

27.01.2015 року; про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та 

подолання її наслідків» від 21. 04. 2015 року та ін.  
У основу оновленого змісту навчального матеріалу Програми покладено нові досягнення історичної 

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

історії України ХХ – початку ХХІ ст.  
 Акценти в оновленому змісті Програми 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.)» 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, 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.  
 

1. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 
 

1.1. 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 
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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. 
 
Вивчаючи  «Історію України» студенти повинні знати : 
• сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 
• основні закони та етапи розвитку людської спільності; 
• витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 
• суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу 

від найдавніших часів до сьогодення; 
• основні епохи в історії людства та витоки української нації, її місце у загальнолюдських 

процесах, міждержавних міжнародних відносинах; 
•  специфіку політичного, соціального, економічного, культурного, духовно-релігійного 

життя України на різних етапах історії, специфіку розвитку окремих регіонів України, у т.ч. 

Закарпаття у контексті краєзнавчих, країнознавчих та регіональних підходів; 
•  суспільно-економічні, політичні, етнонаціональні, культурні, духовно-релігійні процеси 

історичного розвитку українського   народу; 
•  хронологію, етнологію державотворчих, культурологічних, конфесійних принципів 

періодизації історичного розвитку, основні етапи історичного процесу на теренах України; 
•  історичні події; 
•  процеси зародження та розвитку українського етносу, державності, національно-державного 

відродження, побудови суверенної демократичної держави; 
•  діяльність видатних історичних осіб, політичних партій. 
 
Вивчаючи «Історію України»  за оновленою програмою для неісторичних факультетів студенти 

Карпатського університету імені Августина Волошина повинні вміти: 
• порівнювати, пояснювати, узагальнювати  і критично оцінювати історичні процеси, події, факти, 

володіючи сучасними методами історичного пізнання, історичним термінологічно-понятійним 

апаратом; 
•  аналізувати історичні події, орієнтуватися в історичному просторі та часі, визначати 

причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному 

процесі, подіях і явищах;  
• давати стислу та розгорнуту характеристику історичним діячам, визначати їх місце і роль в історичному процесі; 
•  співвідносити однотипні процеси, події вітчизняної та світової історії, користуватися синхронними таблицями; 
•  розкривати характерні риси народу через аналіз конкретних пам’яток  духовної та матеріальної культури; 
•  брати участь у дискусіях на суспільно історичні теми, аргументуючи з посиланням на джерела свою 

позицію, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитися до 

тенденційної інформації; 
•  формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську позицію; 
•  користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та 

довідковими матеріалами історії України, всесвітньої історії;  
•  самостійно добувати історичну інформацію, поглиблюючи знання у рамках навчальної дисципліни шляхом 

пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних технічних засобів; 
• самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи до науково-
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теоретичних, науково-практичних конференцій; 
•  використовувати архівні матеріали, збірники документів, статистичні матеріали та результати конкретно-

соціологічних дocлiджeнь, часописів, художньої літератури, музейних фондів, у тому числі фондів музею; 
• давати розгорнуту рецензію на відповіді,  виступи та доповіді студентів; 
• аналізувати професійну діяльність у контексті історичного розвитку суспільства; 
• використовувати набуті історичні знання при аналізі сучасних подій, в практичній діяльності; 
• синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру, 

формувати власну наукову позицію щодо актуальних політичних проблем сьогодення; 
• творчо застосовувати набуті знання з історії України у повсякденній діяльності, для орієнтації 

у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; 
• самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку. 
• порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб; 
• оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; 
• співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 
• розрізняти тенденційно подану інформацію; 
• орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 
• вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою; 
• аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; 
• самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття; 
• уміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 
 
Формування знань у студентів забезпечуватиметься на основі засвоєння : 
•  основних епох в історії людства та витоків української нації, її місце у загальнолюдських процесах; 
•  суспільно-економічних, політичних, культурних процесів історичного розвитку українського   народу; 
•  хронології, етнології, державотворчих, культурологічних, конфесійних принципів періодизації 

історичного розвитку України; 
• історичних подій; 
•  процесів зародження та розвитку українського етносу, державності, національно-державного 

відродження, побудови суверенної демократичної держави; 
•  діяльності видатних історичних осіб, політичних партій. 
 
Набуті  уміння, навички даватимуть  можливість студентам: 
•  порівнювати, пояснювати, узагальнювати  і критично оцінювати історичні процеси, події, факти; 
•  давати стислу та розгорнуту характеристику історичним діячам, визначати їх місце і роль в історичному 

процесі; 
• співвідносити однотипні процеси, події вітчизняної та світової історії, користуватися синхронними 

таблицями; 
•  розкривати характерні риси народу через аналіз конкретних пам’яток  духовної та матеріальної культури; 
•  брати участь у дискусіях на суспільно історичні теми, аргументуючи з  посиланням на джерела свою 

позицію;  
• толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитися до 

тенденційної інформації; 
•  формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську позицію; 
•  користуватись категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та 

довідниковими матеріалами історії України, всесвітньої історії;  
•  самостійно добувати історичну інформацію; 
•  використовувати архівні матеріали, збірники документів, статистичні матеріали та результати конкретно-

соціологічних дocлiджeнь, часописів, художньої літератури, музейних фондів, у тому числі 

фондів музею; 
•  самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи до науково-

теоретичних, науково-практичних конференцій; 
•  давати розгорнуту рецензію на відповіді,  виступи та доповіді студентів; 
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•  аналізувати свою професійну діяльність в контексті історичного розвитку суспільства; 
 використовувати набуті історичні знання при аналізі сучасних подій 
 

1.2. 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. 

 
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 
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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 

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; 
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• «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. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. З них: 

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

• для заочної форми навчання: 8 годин – лекційні, 2 годин – практичні, 78 годин – самостійної, 

індивідуальної, роботи. 
 Звідси, програма побудована на принципах системності викладення матеріалу, 

об’єктивності його висвітлення, логічності виведення основних висновків тощо. 
  Лекції (30/8 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 (48/80 годин) є основною формою роботи 

студента над термінами та першоджерелами і оцінюється викладачем за результатами 

виступів та доповнень на семінарах, зістрічах за «круглим столом», 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; тен-
денції 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. 
 
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. 
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Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського державотворення у 

період другої половини ХІV – початку ХІХ ст. 
 
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, виконання контрольних робіт 

(для студентів заочної форми навчання); за підсумками вивчення тем навчальної дисципліни за 2-й 

навчальний семестр студенти денної форми навчання складають  екзамен. 
 

Основні поняття навчальної дисципліни: 
 автономія, археологічна культура, асиміляція, багатопартійність, влада, власність, герб, гімн, 

геополітика, гетьман, глобалізація,  гривня, громада, громадянське  суспільство, гуманізм, геноцид, 

громадянська війна, демографія, демократія, держава, державна мова, державотворення, діаспора, 

демагогія, дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве право, імперія, індустріальне 

суспільство, історія, історична школа, історичні закономірності, княжа доба,  козацтво, козацька рада, 
козацька доба,  козацький стан, конституція, літопис, метрополія, міжнародні відносини (їх структурні 

елементи, виміри, типологія),  міжнародна політика, модернізація, монархія, народництво, нація, 

національно-визвольний рух, національна меншина, неоеволюціонізм, неолітична революція,  нова 

економічна політика, ознаки цивілізацій ( грарної, індустріальної , постіндустріальної), парадигма 

(біблійна, цивілізаційна, культурологічна, формаційна,  інформаційної демократії, синергетичний підхід, 

світ-системний аналіз),   парламентаризм, первісне суспільство, періодизація історії України, племена, 

політика, популізм, політична партія, політичні рухи,  політична еліта, право, республіка, промисловий 

переворот, протекторат, революція, релігія, референдум, реформи, рід, світовий історичний процес, 

світові релігії, символіка, ступені періодизації історичного процесу (дикість, варварство, цивілізація), 
суверенітет, тоталітаризм, українське питання, українська революція, революція  на «граніті»,   
«помаранчева  революція «, « революція Гідності»,  Перша світова війна, Друга світова війна, „холодна 

війна”, «гібридна війна”,  „українізація”, універсал, установчі збори, характеристика синонімічного ряду 

«міжнародна політика»– «світова політика» – «світовий історичний»/ «політичний процес»),  федерація, 

шістдесятники, християнство, цивілізація та ін.  
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
з «Історії України»  

для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання КаУ імені Августина Волошина за галузями 
знань 03 Гуманітарні науки, 04 Богослов’я, 08 Право,05 Соціальні та поведінкові науки, 07 
Управління та адміністрування, спеціальностями 033 Філософія, 041Богослов’я, 081 Право, 053 
Психологія, 072 Фінанси, банківська справа та страхування на базі повної загальної середньої освіти 

(для неісторичних факультетів) та  при підготовці бакалаврів 
(складається із 20 тем, 2 модулів, 6 змістових модулів). 

 
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.) –  46 годин 

 
Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу до                                                     

утвердження  і розвитку ранньофеодальної держави   
 

ВСТУП 
(2 години) 

Історія України як наука. Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура 

курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія навчальної дисципліни історії України. 

Концепції історії України. Зв’язок історії України з іншими гуманітарними (історичними) навчальними 

дисциплінами.  
Історія України в контексті європейської та загальносвітової історії. 
Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України. Формування індустріального 

суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного 

життя.  
Створення нової наукової системи історії України й історії українського народу на сучасному етапі 

розбудови Української незалежної держави.  
Загальна характеристика основних джерел та літератури з історії України, методів роботи над 

ними при вивченні історії України.  
 
Тема 1/1: ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (4 години) 
Найдавніше населення на території України. Поява і розселення первісних людей на території 

України. Найдавніші стоянки. Життя архантропів періоду раннього палеоліту. Освоєння людьми теренів 

України за середнього палеоліту. Палеоантропи (неандертальці), заняття та початки духовного життя. 

Найвідоміші стоянки пізнього палеоліту. 
Найдавніші землероби та скотарі на території України. Криза мисливського суспільства. 

Поширення землеробства й скотарства за неоліту. Трипільська культура (ІV–перша чверть ІІІ тис. до 

н.е.). Прабатьківщина та території розселення трипільців. Господарство і побут. Духовне життя. Скотарі 

Степу. Середньостогівська та Ямна культури. Індоєвропейці. 
Формування цивілізованого суспільства. Ранній залізний вік на українських землях. Світ 

кочовиків. Кіммерійці (ІХ–VІІ ст. до н.е.). Походи проти землеробів Лісостепу. Об’єднання племен 

кіммерійців і таврів. Чорноліська культура. Скіфи (VІІ–ІІІ ст. до н.е.): розселення та заняття. Розквіт 

скіфської держави. Духовний світ Великої Скіфії. Сармати (  з ІІІ ст. до н.е.).  
Античні міста-держави і колонії в Північному Причорномор'ї (ІІ ст. до н.е.– ІІІ–ІV ст. н.е. ). 

Причини та особливості грецької колонізації. Найголовніші міста-колонії. Забудова грецьких міст. 

Державне життя. Господарство. Духовне життя. Боспорське царство. Занепад грецьких міст-держав 

Північного Причорномор'я.  
Давні слов’яни на території України. Походження слов’ян. Речові пам'ятки давніх слов'ян. 

Писемні джерела. Суспільне життя. Господарство давніх слов'ян: рільництво та скотарство, ремесло. 
Слов’яни під владою готів та гунів. Військові походи слов'ян проти Візантії. Переселення на 

Балканський півострів. Розселення слов'янських племен на Дунай. Розселення на північ.  
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Зародження сучасних східнослов'янських народів. Витоки українського народу. Племена 

черняхівської культури (анти). Виникнення  державних союзів племен. Антський союз племен (V–VІІ ст. 

– до 602 р.). Сусіди східнослов'янських племен. Нашестя аварів та хозар. Норманські утворення 

Київської держави  
Наш край у найдавніші часи. 

 
Тема 1/2: УТВОРЕННЯ  ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ   (4 години) 

Київська держава за перших князів. Державотворчі процеси в Середньому Подніпров'ї. 

Норманські утворення Київської держави. Виникнення Києва ( кінець У ст.). Князь Кий. Утворення 

держави з Центром у Києві. Перетворення Києва у політичний та релігійний центр Полянського 

князівства. Київ – “мати міст руських”. Походження назви “Русь”. Князі Аскольд, Дір  з 862 до 882 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.). 
Київська Русь 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. 
Київська Русь 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. 
Київська Русь 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. 
Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах (1113–1125 рр.). 
Правління Ярославичів: старшого сина Ізяслава (1054–1072 рр.) формально, Святослава (10731076 

рр.), Ізяслава (1077–1078 рр.), Всеволода (10731076 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.).  
 

Тема 1/3:  КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.  
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА –ПРАВОНАСТУПНИК КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

(6 годин) 
 
Причини і сутність роздробленості Київської Русі.  
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”. 
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 – Володимирка (1141 р.,  з 
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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.). 
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.). 
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 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 . 
 

Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського 

державотворення у період другої половини ХІV –  ХІХ ст. 
 
Тема 1/4: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (друга половина 

ХІV– перша половина ХVІ ст.) – 4 години. 
 
Розчленування українських земель і захоплення їх Литвою, Польщею та іншими сусідніми 

державами. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинські землі. Входження Волині, 

Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості суспільно-
політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія 1385 

р.. Остаточне встановлення влади Польщі в Галичині. 
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV– першій половині XVI ст. 

Ліквідація Вітовтом удільних українських князівств. Боротьба з Тевтонським орденом. Городельська 

унія. Повстання литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом проти Польщі. Утворення 

Українсько-Білоруської держави. Битва під Вількомиром. Відновлення та остаточна ліквідація 

Київського і Волинського удільних князівств. Змова князів 1481 р. 
Домінування польського володарювання на українських землях.  Політичне становище 

українських земель у середині XVI ст. Збереження українською шляхтою державотворчих традицій. 

Князь В.К.Острозький. Передумови об’єднання Великого князівства Литовського і Польського 

королівства. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни на українських землях після 

Люблінської унії. 
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Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське 

Причорномор’я. Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. 

Московсько-литовські війни кінця XV–початку XVI ст. Завоювання Московською державою чернігово-
сіверських земель. Битва під Оршею.  

Утворення Кримського ханства. Слов’янське населення Криму. Монголо-татари та італійські 

факторії у Криму. Вторгнення ординців на українські землі. 
Соціальний устрій та господарське життя в Ст. у другій половині XIV–першій половині XVI 

ст. Етнічні процеси на Ст. на Ст. у ХІV-ХVІ ст. Територіальні межі розселення українців. Торгово-
економічні зв’язки . Мова, психологія, духовне життя. Етнічна самосвідомість  Назви “Русь” та 

“Україна.”.  
Основні групи привілейованого стану: князі, пани, шляхта. Князь К.Острозький. Становище інших 

соціальних станів. Національні й соціальні рухи на українських землях. Розвиток сільського 

господарства, ремесла і торгівлі. Міста. Магдебурзьке право. 
Культурне й церковне життя в другій половині XIV–першій половині XVI ст. Умови і стан 

розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта. Ю.Дрогобич. Початок 

українського книгодрукування. Ш.Фіоль. Літописання. Архітектура й містобудування. Малярство та 

книжкова мініатюра. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та 

Польського королівства. 
Наш край в XIV—першій половині XVI ст. 
                                        

 
Тема 1/ 5:   НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО - ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ.  ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА .  
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ  – ПРАВОСЛАВНА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА (4 години )   

 
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Причини виникнення українського 

козацтва. Перші згадки про козаків (кінець ХV ст.:1489 р. – козаки супроводжували польське військо в 

поході проти татар; 1492 р. – вчинили напад на турецький корабель в гирлі р. Дніпро). Господарська 

діяльність запорозьких або низових козаків. Поява перших січей. Військова організація та вдосконалення 

воєнного мистецтва. 
Заснування у 1556 р. на острові Мала Хортиця фортеці Д.Вишневецьким. Утворення козацької 

держави на Дніпрі – Запорозької Січі як якісно нового етапу у розвитку українського козацького 

козацтва. Реєстрове козацьке військо. Соціально-правовий статус реєстрових козаків, їх участь у 

державотворчих процесах на Україні. Козацька символіка та атрибутика. 
Козацтво та Запорізька Січ – оплот боротьби українського народу  проти татар. Наростання 

національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х років XVI ст. Молдавський похід І.Підкови.  
 

Тема 1/6: УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ    СЕРЕДИНИ XVII ст. ПІД 

ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНЦЬКОГО. ВІДРОДЖЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  
(6 годин)   

Причини, характер Національно-визвольної війни українського народу проти польського 

панування: соціально-економічна, політична, національно-релігійні сфери.. Місце національної 
революції середини ХVІІ ст. в історії України та Європи. Нова періодизація національної революції на Україні 

Б.Хмельницький : політик, дипломат, полководець. 
Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем. 

Всенародне повстання на Україні. Політичні портрети  М. Кривоноса, І. Богуна. 
Розгортання Національно-визвольної революції в 1648–1649 рр. Битва під Пилявцями. 

Визвольний похід українського війська на західноукраїнські землі.. Програма розбудови Української ко-
зацької держави. Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення 

Зборівської угоди 1649 р. Реакція козаків та селян на укладання угоди. 
Утворення української козацької держави –“Держави Війська Запорозького”. Соціально-

політичні зміни на Україні  в ході Національної революції. Органи державної влади. Адміністративно-терито-
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ріальний устрій. Перехід селян у козацький стан. Організація війська. Фінансова система.  Судочинство. 

Сподвижники Б.Хмельницького.  
Міжнародні відносини Української  козацької держави. Зовнішня політика Гетьманщини. 

Відносини з Кримом, Османською імперією, Молдавією, Річчю Посполитою, Московко. Державою та 

ін. Організація дипломатичної служби гетьманської держави. 
Воєнно-політичні події Національно-визвольної революції у період 1650–1653 рр.  Відновлення 

воєнних дій. Берестецька битва. Захоплення литовським військом м. Києва. Білоцерківський мирний 

договір 1651 р. Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Відсіч польсько-шляхетської агресії у 1652–

1653 рр. Батозька битва. Молдавські походи 1652–1653 рр. Жванецька облога. Внутрішнє і зовнішнь-
ополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653р. 

Входження України до складу Російської держави.  Відносини між українською державою і 

Росією. Переяславська Рада 8 січня 1654 року. Виступ Б. Хмельницького. Рішення про протекторат 

України. російському царю. Українсько-російська міждержавна угода  1654 р. Основний зміст т.зв. 

“Березневих статей” 1654 р.  
Перебіг воєнних дій проти Польщі в 1654–1655 рр. Похід в Галичину 1655 р. 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. Роль Б.Хмельницького в 

новій історії, його вклад у створення незалежної Української держави – “Держави Війська 

Запорозького”.  
 

Тема 1/7: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛ. XVII ст. 

ПОДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (2 години ) 
Розвиток Національної революції у 60-70-х роках ХVІІ ст. Україна в роки правління 

гетьмана Івана Виговського. Становище в українській державі після смерті Б.Хмельницького. Гетьман 

І.Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Галицька угода з Польщею. Російсько-українська 

війна 1658–1659 рр. Конотопська битва. 
Порушення територіальної цілісності української держави – Гетьманщини. Гетьман 

Ю.Хмельницький. Прагнення Ю.Хмельницького вирвати політичні уступки з рук царського уряду. 

Переяславські статті 1659 р. Перехід гетьмана на  бік Польщі. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення 

Слободищенської угоди. Загострення соціальних, політичних та релігійних суперечностей. Обрання 

гетьманом  П.Тетерю, його діяльність. 
Громадянська війна на Україні. Ворожнеча між наказним гетьманом Я.Сомаком та ніжинським 

полковником В. Золотаренком. “Чорна рада” в Ніжині. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. 

Обрання гетьманом  І.Брюховецького. Порушення територіальної цілісності України.  Андрусівське 

перемир’я 1667 року. Перехід Правобережної України під владу Речі Посполитої. 
Правобережна та Лівобережна Україна в 60– 80-х рр. XVII ст. Гетьман П.Дорошенко, його 

боротьба за об’єднання України. Гетьман Д.Многогрішний. Гетьман Лівобережної Гетьманщини 

І.Самойлович, його внутрішня і зовнішня політика. Підписання Глухівських статей. Арешт і заслання 

гетьмана І. Самойловича до Сибіру.  
Розгортання політичних подій на Правобережній Україні за гетьманування П.Дорошенка. Спроба 

об’єднання українських земель Військово-політичний союз гетьмана П.Дорошенка з Туреччиною. 

Боротьба за гетьманство між П.Дорошенком, П.Суховієм і М.Ханенком. Похід султанського війська на 

Україну. Зречення П.Дорошенком гетьманства. Криза і поразка  революції (серпень 1671–1676 рр.). 

Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. “Вічний мир”. Перший 

Кримський похід. 
 Запорізька Січ у другій половиш XVII ст.    Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь за-

порожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Кошовий отаман І.Сірко. 

Політика московського уряду щодо Запорозької Січі. Економічне життя Запорозької Січі. 
Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської 

України в другій половині XVII ст. Масова колонізація українцями Слобожанщини. Заснування 
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слобідських міст. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської 

України Органи влади. Соціальні стани. Землеволодіння. Розвиток сільського господарства, ремесла і 

промислів, торгівлі. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові. 
Наслідки Національно-визвольної революції 1648-1676 рр. Оцінка революції в  сучасній 

історіографії. Нові дослідження  українських вчених. 
Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська церковна унія. Становище 

православної церкви. Православні братства. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. 

Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення Української греко-католицької церкви. 
Церковне життя у першій половині XVII ст.  Вплив Берестейської унії на розвиток церковного 

життя в Україні. Становище греко-католицької та православної церков. Відновлення вищої православної 

ієрархії. Й.Борецький. Митрополит П.Могила (1596 – 1647 рр.), його заходи щодо упорядкування 

церковного життя. Спроби церковного порозуміння.  
Братства і визвольний рух. Перше братство – 1586 р. , м. Львів; Київське братство –1615 р. при  

Богоявленській церкві на Подолі з послідуючим правом «ставропігії» у 1620 р. від єрусалимського 

патріарха Феофана. 
Культура України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Розвиток освіти та 

науки. Умови і стан розвитку культури. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Стан 

шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. 

Книгодрукування. Діяльність І.Федоровича в Україні. Перші друковані підручники. 
Розвиток літератури, музики, архітектури, образотворчого мистецтва в Україні в другій 

половині XVI–першій половині XVII ст.  Усна народна творчість. Література. Латиномовна поезія. 

Розквіт полемічної літератури. І.Вишенський. Літописання. Драматична література й театр. Музика. 

Архітектура й містобудування. Оборонні споруди. Скульптура. Живопис. Мистецтво гравюри. 
Наш край в другій половині XIV–першій половині XVII ст. 
 
Тема 1/8: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.   

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ  ПОЛОВИНІ ХVІІ – XVIII ст. (4 години)   
Загальна характеристика становища українських земель після Національно-визвольної 

революції.  
Прояви «руїни». Зростання землеволодіння і повинностей селян і козаків. Міста України та їх 

становище. Втягування в економічні зв’язки з Росією та Польщею. Специфіка становища в різних 

регіонах , їх економічні, політичні зв’язки з сусідніми державами. 
Розвиток визвольної боротьби українського народу в кінці ХУІІ ст. Селянські та козацькі 

повстання. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій та його сподвижники. 

Національно-визвольне повстання 1702–1704 рр.  Рух опришків у Прикарпатті. 
Гетьманщина та землі Правобережної Україні наприкінці XVI–на початку XVIII ст. 
Наступ Росії та Польщі на права українського народу. Прихід до влади І. Мазепи. Розширення та 

зміцнення Гетьманщини. Гетьман І. Мазепа: людина і політик. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та 

внутрішня політика. Культурно-освітні заходи гетьмана І.Мазепи. Другий кримський похід. Політика 

Швеції щодо України 
Північна війна 1700–1721 рр. та Україна. Розрахунки Петра І на І.Мазепу. Устремління гетьмана 

до розширення прав України. Участь українських полків у Північній війні. Похід Карла XII в Україну. 

Перехід І.Мазепи до Карла ХІІ. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя 

проти України. Приєднання запорожців до шведсько-українського союзу. Зруйнування Гетьманщини, 

міста Батуріна, Чортомлицької Січі. Полтавська битва 1709 р. Провал спроб І.Мазепи підняти повстання 

проти царизму. Місце гетьмана І.Мазепи в українському національно-визвольному русі. Еміграція 

козаків після поразки під Полтавою. 
Гетьман Пилип Орлик і його Конституція.  П.Орлик – гетьман в еміграції. Ухвалення «Пактів і 

Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького». Створення П.Орликом антиросійської коаліції. 

Похід на Правобережну Україну 1711 р. Прутський похід Петра І. Наслідки Прутського мирного 

договору для України. Спроби створити нову антиросійську коаліцію. 
Оцінка ролі І.Мазепи та П.Орлика в історіографії. 
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Соціально-економічний розвиток та політичне становище України у першій пол. ХVІІІ ст. 

Україна  і Полтавська битва. Сільське господарство. Зростання феодального землеволодіння. 

Удосконалення знарядь праці та поліпшення обробітку землі. Заснування т.з. “вівчарних заводів”. 

Формування великого землеволодіння козацької старшини.  Посилення колоніальної політики 

Російської імперії. Збільшення земельної власності російських та польських землевласників. Узаконення 

панщини. Соціальне розшарування  середовищі козацтва. Система податків  та загальнодержавних 

повинностей. 
Створення промислових компаній. Мануфактурне виробництво. Використання найманої сили в 

промисловості. Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини. Наступ царату на українську 

мову, культуру. Решетилівські статті. Гетьман І.Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. 

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав. Правління наказного гетьмана П. Полубо-
тка. Обмеження автономних праву країни та її русифікація. Малоросійська колегія.  

 Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Данило Апостол, його реформи. 

Діяльність «Правління гетьманського уряду». Обмеження козацького самоврядування на 

Слобожанщині. 
Поселення запорожців в межах турецьких володінь в урочищі Олешки. Заснування Нової Січі. 

Адміністративний поділ Запоріжжя на округи-паланки. Втручання царизму у внутрішнє життя Січі. 

Спорудження Новосіченського ретраншементу. Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьман 

К.Розумовський, його діяльність. Заснування Нової Січі. 
Розвиток культури України в другій половині XVII–першій половині XVIII ст. Особливості 

розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Колегіуми в Чернігові, 

Переяславі, Харкові. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. 

Козацькі літописи.  
Розвиток культури в другій половині XVIII ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Внесок 

Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книгодрукування та розвиток літератури. 

Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки. Музика. А.Ведель. М Березовський. 

Д.Бортнянський. Театр. Архітектура. Бароко. А.С.Ковнір. І.Григорович-Барський. Скульптура. Графіка. 

Живопис. 
 

Тема 1/9: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (кінець ХVІІІ – 
першій половині ХІХ ст.). ЛІКВІДАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ  
(2 години) 

Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба. Причини 

національно-визвольної боротьби. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М.Залізняк. 

Визволення Умані. Іван Гонта. Поширення повстання на інші райони Правобережжя. Придушення 

народного виступу. Репресії царизму і шляхти. Значення Коліївщини у визвольній боротьбі українського 

народу. 
Продовження Руху опришків. Побратими Олекси Довбуша: Василь Баюрак, Іван Бойчук. 
Поділи Речі Посполитої та українські землі. Зміни у політичному становищі правобережних і 

західноукраїнських земель. Зміни в політичному житті західноукраїнських земель . Перехід під владу 

Австрійської імперії. Реформи Марії Терезії і Йосифа І. 
Лівобережна та Слобідська України. Ліквідація Гетьманщини. Остаточна ліквідація 

гетьманства. Діяльність П.Рум’янцева на Лівобережній Ст. Скасування козацького устрою на 

Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. Історичне значення української 

козацької держави –Гетьманщини. 
Південна Україна.  Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової 

(Підпільненської) Січі. Ліквідація козацької республіки – Запорозької Січі. Царський Маніфест від 3 

серпня 1775 року. Останній кошовий отаман П.Калнишевський. Історичне значення Запорозької Січі. 
Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. Участь українських козаків у російсько-турецьких 

війнах другої половини XVIII ст. Заселення Південної Ст. Кримське ханство на XVIII ст. Особливості су-
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спільно-політичного, соціально-економічного розвитку Криму. Культура і побут кримськотатарського 

народу. Приєднання Криму до Росії. 
Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний 

устрій та регіональний поділ українських земель. Чисельність населення та його етнічний склад. 

Національне і соціальне становище українців. 
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини XIX ст. Ст. в 

російсько-турецькій війні 1806–1812 років. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна, її місце в 

планах Наполеона. Україна в російсько-турецькій війні 1828–1829 рр. Азовське козацьке військо. 
Економічне становище в першій половині XIX ст.  Стан сільського господарства й розвиток 

аграрних відносин. Початок промислової революції. Українські промисловці. Міста. Зростання 

морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. 
Початок національного відродження наприкінці XVIII–на початку XIX ст. Національна ідея 

в суспільно-політичному русі України Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії 

України Місія В.Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. “Історія Русів”. Українське культурне 

відродження на Слобожанщині. 
Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях 

у 20—30 рр. XIX ст. Масонство в Україні. Україна. в програмних документах декабристів. Повстання 

Чернігівського полку. Пропаганда вольнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830–

1831 рр. та Ст. 
Український національний рух наприкінці 40-рр. XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство. 
Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична 

діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-
визвольного руху. Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні. 

Соціальна боротьба в першій половині XIX ст. Характер політики російського царизму щодо 

України. Посилення національного та соціального гніту. Форми й характер протесту українського 

населення. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під 

проводом У.Кармелюка. “Київська козаччина” 1855 р. 
 

Тема 1/10: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ  АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
 (наприкінці  ХVІІІ – середині XIX ст.) – 2 години  

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-
територіальний устрій та регіональний поділ. Чисельність населення та його етнічний склад. Політика 

австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II. 
Соціально-економічне становище та соціальні рухи. Стан сільського господарства. 

Промислове виробництво. Торгівля. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті. 
Українське національне відродження наприкінці XVIII–у першій половині XIX ст. 

Поширення ідей Просвітництва. Пробудження національного життя. Поширення української 

національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. “Руська трійця”, її діяльність. 

М.Шашкевич. “Русалка Дністрова”. Значення “Руської трійці” для розгортання національно-визвольного руху. 
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. 

у Австрійській імперії. Утворення та діяльність Головної руської ради. “Зоря Галицька”. Рух за 

національно-територіальну автономію Східної Галичини. “Руський Собор”. Перший з’їзд діячів 

української культури та науки у Львові. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Вибори до 

австрійського парламенту. Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під 

проводом Л.Кобилиці. Наслідки та значення подій 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях. 
Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки. Зміни в сільському господарстві. Початок 

трудової еміграції українців. Формування фабрично-заводської промисловості. Нафтові промисли в 

Бориславі й Дрогобичі. Розвиток торгівлі. Розвиток галицьких міст. Львів. 
Суспільно-політичний розвиток у 60–першій половині 70-х рр. XIX ст. Суспільно-політична 

ситуація 50–60-х рр. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці. Заснування й 

діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства імені Т.Шевченка. 
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Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 

70—90-х рр. XIX ст. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—80-х рр. Розгортання руху 

народовців на Буковині та в Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика 

народовців. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко, його роль у розвитку 

суспільно-політичної думки. «Українська ірредента» Ю.Бачинського. Утворення УНДП та УСДП. 

Самостійницька позиція партій Західної України. 
 
  Тема 1/11:  СТАН  ТА  РОЗВИТОК  КУЛЬТУРИ  НА УКРАЇНІ  наприкінці XVIII 

– перш. пол. XIX ст. УКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ.  СТАНОВЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (6 годин) 
   Особливості розвитку культури. Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних 

закладів у містах України. Наука. Праці з історії України: М.Бантиш-Каменського, 

М.Маркевича, М.Костомарова, М.Максимовича. Видатні українські вчені: М.Максимович, 

М.Остроградський. Нова українська література. І.Котляревський, Т.Шевченко, Г.Квітка-
Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, П.Куліш. Усна народна творчість. 

Кобзарі. Музика. Театр. Архітектура та містобудування. Живопис. Графіка. 
Наш край наприкінці XVIII – першій половиш XIX ст. 
Економічний розвиток. Формування ринкових відносин. Особливості соціально-економічного 

розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Кримська війна і загострення 

соціально-економічної ситуації. Селянська реформа в Україні. Реформи адміністративно-політичного 

управління 60–70-х років. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформений період. 

Аграрні відносини. Поширення вільнонайманої праці. Українські підприємці. Особливості 

індустріалізації в Україні. Міста. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. 
Суспільно-політичний рух наприкінці 50–х – 60-х рр. Виникнення громад. Початок 

громадянського руху. Петербурзька громада. “Основа”. П.Куліш. Діяльність Київської та інших громад. 

В.Антонович. Валуєвський циркуляр. Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна. 
Суспільно-політичний рух у 70–90-х роках XIX ст. 
Національна політика російського царизму щодо України. Відродження громадівського руху. 

Стара Київська громада. Заснування і діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного 

товариства». «Київський телеграф». Ємський указ. М Драгоманов, його діяльність за кордоном. Братство 

тарасівців. Створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО). Російський громадсько-політичний 

рух народників в Україні. 
Становлення української нації.  Територія і соціальна структура населення України . Історична 

та етнічна спільність  усієї землі України, незважаючи на розмежованість її російсько-австро-угорським 

кордоном. Абсолютне кількісне зростання населення України, незважаючи на масову еміграцію 

українців зарубіж. Зміцнення соціально-економічної , політичної і національної ролі в українському 
суспільстві двох його провідних рушійних  сил : буржуазії  та робітничого класу. Зростання ролі інтелігенції в 

розвитку України, піднесення національної, політичної і культурної самосвідомості українського народу. 
Культурний і мовний процеси. Зростання національної самосвідомості. Народження і поширення 

національного гімну «Ще не вмерла Україна». Роль літератури, мовознавчих наукових праць в 

утвердженні української мови як  єдиного цілого на всій території України. 
Культура України в другій  половині XIX ст.  Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні 

школи в Наддніпрянській Україні.  Діяльність у Галичині товариства “Просвіта”. Відкриття вищих 

навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Наука. Створення 

Наукового товариства ім. Т.Шевченка, його творчий доробок. М.Грушевський – організатор української 

науки. І.Пулюй. В.Гнатюк. С.Томашевський. І.Горбачевський. Література. Драматургія. Архітектура та 

містобудування. Живопис. Музика. Народження національного гімну “Ще не вмерла України і слава, і 

воля”. Українські підприємці-благодійники. 
Наш край наприкінці XVIII – XIX ст.ст. 
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   Тема 2/12: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ  
НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (6 годин) 

Наддніпрянська Україна на початку XX ст. Економічний розвиток. Основні галузі 

промисловості. Утворення монополістичних об'єднань. Економічна криза 1900–1903 рр. Розвиток 

сільського господарства. Посилення міграції українських селян. Передвоєнне економічне піднесення. 

Економічний визиск України. 
Створення українських політичних партій. Н.Наддніпрянський. Створення РУП – першої 

політичної партії в Україні. Самостійницька і автономіська течії в національному русі. «Самостійна Ук-
раїна» М.Міхновського. Українська демократична партія. Українська радикальна партія. Є.Чикаленко. 

Б.Грінченко, С.Єфремов. Формування української соціал-демократії. М.Порш, С.Петлюра. Українська 

народна партія. 
Україна напередодні та в роки російської революції 1905–1907 рр. Український 

національний рух на початку ХХ століття. Наростання робітничого і селянського руху на початку XX 

ст. Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Поступки царизму українству, активізація громадсько-
політичного життя. Поява масових українських періодичних видань. Розгортання мережі товариств 

«Просвіта». Початок процесу українізації освіти в Україні. Легалізація партій. Діяльність українських 

парламентських громад у І та II Державних думах. 
Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.   Земельна реформа П. Столи піна та її вплив на Ук-

раїну. Посилення національного гніту. Насадження ідеології російського великодержавного шовінізму. 

Ставлення загальноросійських політичних партій до українського питання. Заборона використання 

української мови в навчальних закладах і адміністративних установах. Закриття “Просвіт”, українських 

громадських установ. Створення Товариства українських поступовців (ТУПу). Столипінський циркуляр 

(1910). Незалежницька течія в українському русі. Д.Донцов. Молодоукраїнський напрямок у соціал-
демократії. А.Жук. 

Західноукраїнські землі на початку XX ст. Соціально-економічний розвиток та політичне 

становище. Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії. 

Економічне і політичне становище українського населення. Розвиток кооперативного руху. 
Наростання українського політичного руху.  Цілі боротьби українців Галичини і посилення 

руху за їх досягнення. Діяльність політичних партій Західної України за реформу виборчої системи. 

Зв'язки з політичними й культурними колами Наддніпрянської України. Діяльність національних і 

спортивно-фізкультурних організацій “Сокіл” і “Січ”. Митрополит А.Шептицький та його роль у 

піднесенні національного життя в західноукраїнських землях. 
Культура України на початку XX ст.  Особливості розвитку культури. Освіта. Колегія 

П.Ґалагана. Література. О.Олесь, В.Винниченко, М.Коцюбинський, В.Стефаник. Наука. 

М.Грушевський. Д.Багалій. Б.Грінченко. А.Кримський. Ф.Вовк. Видатні вчені-природознавці. 

Українська преса та видавництва. Музеї. Театр. Архітектура. Музика. Живопис. Побут і звичаї українців. 

Церковне життя. Роль Української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості 

населення Західної України. 
Наш край на початку XX ст. 

 
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1914 – 2017 рр.) 

 
Тема 2/13: УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1914 –1918 рр.) – 4 години 

Початок Першої світової війни. Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого 

союзу щодо України. Заснування Головної української ради у Львові. Створення Союзу визволення 

України. Формування легіону Січових стрільців. Ставлення до війни на Наддніпрянщині. Воєнні дії на 

території України 1914 р. Захоплення російськими військами Галичини та Північної Буковини. 
Українські землі в 1915–1917 рр. Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Бойовий шлях 

легіону УСС. Участь української інтелігенції в діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги 

жертвам війни. Національний рух у Наддніпрянській і Західній Україні. Назрівання глибокої 

економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. 
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Тема 2/14: УКРАЇНСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТИЧНА  
РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр.  (4 години) 

Початок Української революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення 

Центральної Ради, її склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. 

Виникнення Вільного козацтва. 
Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні–жовтні 

1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український національний Конгрес. II Всеукраїнсь-
кий військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. II 

Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників. “Тимчасова інструкція Генеральному 

секретаріату Тимчасового уряду на Україні”. Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки 

Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корніловський заколот і Україна. 

Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії. “Демократична нарада” і позиція 

Центральної Ради. З'їзд народів Росії в Києві. 
Проголошення Української Народної Республіки.  Підсумки виборів до Установчих зборів в 

Україні. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом. ПІ 

Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у 

зовнішній політиці. 
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності 

УНР.  Ультиматум російського Раднаркому і початок війни більшовиків із Центральною Радою. 

Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Кругами. IV 

Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. 

Регіональні “республіки”. Ставлення населення до політичних сил в Україні. 
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.) 
Українська держава. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ німецько-австрійських військ в 

Україну. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними 

колами України. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот. Причини падіння Центральної 

Ради. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української держави. 

Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р. 
Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України. 

Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. 

С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на 

Півдні України. Розклад армії УНР. Активізація військових дій радянської Росії з УНР. Причини поразки 

Директорії. 
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. 

Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. Польсько-український конфлікт. 

Створення Української Галицької армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. 
Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. 

Політика радянського уряду в Україні у 1919 році.  Формування більшовицького режиму в 

Україні. Х.Раковський. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. Націоналізація промисловості. 

Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Селянські виступи. Становище українських партій. 
Україна в другій половині 1919 року. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних 

українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Боротьба в білогвардійському підпіллі. 

Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців. 
Україна на початку 1920 року. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання 

радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики «воєнного 
комунізму» в економіці та суспільному житті. Напрямки комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП (б), УКП). 

Варшавська угода та її наслідки.  Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між 

УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до 

нього населення. Відступ польсько-українських військ. Ризький мир. Припинення боротьби регулярних 

українських військ. 
Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах 

Врангеля. Поразка врангелівців. Терор у Криму, Розгром махновського руху.  
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Культура і духовне життя в Україні 1917–1920 рр.  Чинники розвитку культури в 1917–1920 рр. 
Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Загальноосвітня школа за Центральної Ради, 

Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття Української 

Академії наук (УАН) і національних університетів у період Української держави. Нові тенденції в розвитку 

культури. Визначні українські письменники. Театральне, музичне і хорове мистецтво та їх кращі 

представники. Українська Академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди і початок його 

виконання. Ставлення більшовиків до старовини. 
Наш край у 1917–1921 рр.  
 

Змістовий модуль 2.  Міжвоєнна Україна. Українські землі  у стратегічних планах  
великих держав, новосформованої тоталітарної системи 

 
Тема 2/15:  МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ( 1921–1939 рр.) 
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) – 6 годин 
Економічне і соціальне життя в роки непу. Внутрішнє і міжнародне становище. Політична кри-

за на початку 1921 р. Державний статус України в 1921– 1922 рр. Юридичне оформлення Союзу РСР. 

Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Ставлення політичних сил і населення України до її членства 

в СРСР. Неп і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921 – 1923 рр. 

Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим. Наслідки нової економічної 

політики. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. 
  Культура і духовне життя в роки непу.  Політика більшовиків у царині культури, «Україні-

зація» (коренізація). Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Опір «українізації». Кампанія з ліквідації 

неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та 

його провідники. С.Єфремов. Літературно-художні об'єднання. Літературна дискусія 1925–1928 рр. 

М.Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О.Довженко. Релігійне життя в Україні. 

Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).  
           Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)  

Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне 

господарювання. Результати перших п'ятирічок. Промисловість України напередодні Другої світової 

війни. 
Суцільна колективізація в Україні.  Перехід до прискореної колективізації. Доля приватних 

сільських господарів та їхніх господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. 

«Ліквідація куркульства як класу». 
Голодомор/Геноцид 1932–1933 років в Україні. Причини й передумови голодомору. «Закон про 

п'ять колосків». Посилення «хлібозаготівель» та їх суть. Масштаби та наслідки голодомору. 
Громадсько-політичне життя. Зміни в соціальному складі населення. Соціальні деформації. 

Конституція УРСР 1936 р. Судові процеси. “Шахтинська справа”. “Спілка визволення України”. Масові 

репресії та їх жертви. 
Стан культури в Україні у 30-ті роки.   Становище у галузі освіти. Наука. Діяльність Академії 

наук. Видатні досягнення українських учених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і 

мистецтво. «Розстріляне відродження». Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва. Церковна 

політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна і споруд. 
Західноукраїнські землі  у  міжвоєнний період в 1921–1938 рр.  
Українські землі у складі Польщі.  Правовий статус Східної Галичини. Становище українських 

північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя) і українського населення. Характер 

промисловості. Українська кооперація. Економічне становище населення. Створення УВО та її 

діяльність. Є.Коновалець. «Пацифікація». Політичні партії у Східній Галичині (Українське національно-
демократичне об'єднання (УНДО). Компартія Західної України (КПЗУ). Організація українських 

націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов. 
Українські землі у складі Румунії.  Поглинення українських земель Румунією. Характер 

політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Політичні партії на українських 

землях. Українська національна партія. 
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Закарпаття у складі Чехословаччини. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. 

Особливості політичної боротьби в Закарпатті: русофільство, русинство, українофільська течія. Надання 

автономії Карпатській Україні. Проголошення незалежності Карпатської України. Августин 

Волошин (17.03. 1874 –19.07. 1945 рр.). 
 

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 2/16: УКРАЇНА В РОКИ  ДРУГОЇ СВІТОВОЇ  ВІЙНИ (1939 – 1945 рр.) – 6 годин 
Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.  Радянсько-німецький пакт про 

ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол до нього. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної 

армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз'єднання з Українською 

РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Включення до складу Української РСР 

Північної Буковини і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України. 
Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР. Початок 

Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи 

1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку–восени 1941 р. Поразка 

Південно-Західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу 

німецьких військ на Півдні. 
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні.  Розчленування України, план “Ост”. 

Нацистський “новий порядок”. Концтабори і масові розстріли. Голокост. Економічне пограбування 

України. Вивезення працездатного населення на примусові роботи до Німеччини. Розгортання руху 

Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941–1942 рр. Оунівське підпілля 

1941–1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). 
Україна  у 1943 році. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з 

України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння “Східного валу”. Мобілізаційні 

заходи 1942—1943 рр., їх особливості та наслідки. Боротьба з ворогом на окупованій території, 

діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН. Стосунки між 

радянськими польськими партизанами, УПА і Армією Крайовою. Евакуйовані підприємства в тилу. 

Героїчна праця українців. Внесок українських учених і діячів освіти та культури в Перемогу. 
Україна на завершальному етапі війни (1944 – 1945 рр.).  Січнево-лютневий наступ 1944 р. 

Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. 

Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання 

окупантів з України. Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН та УПА 

на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. 9 травня –  День Перемоги. 8 
травня –  День національного примирення. Завершення Другої світової війни.  Втрати України у роки 

Другої світової війни. 
Культура України у роки Другої світової війни. Освіта. Наука. Українська преса. Евакуація 

вузів та їх діяльність у радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок представників творчої 

інтелігенції у перемогу над Німеччиною та її союзниками. 
Наш край у роки Другої світової війни. 
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 Тема 2/17 : ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – 
НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. – 2 години 

 Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становище України. 

Адміністративно-територіальні зміни. УРСР – співзасновниця  Організації Об'єднаних Націй, інших 

міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. 

Післявоєнне село. Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище 

населення. 
Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних областях 

України. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 

Боротьба ОУН та УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція “Вісла” Наслідки радянізації. 
Культурне життя в Україні у другій половині 40–на початку 50-х рр. Відбудова системи 

освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики та 

«лисенківщина» в Україні. Розвиток літератури і мистецтва. Становище творчої інтелігенції. Боротьба 

влади з «космополітизмом». 
 
 Тема 2/18:  ВІД  ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІНІЗМУ : УКРАЇНА В  СЕРЕДИНІ 

50-Х –ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ ХХ ст. (4 години) 
Україна на початку 50–х рр. Внутрішньополітичне становище України на початку  

50-х рр. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан 

промисловості. Укрупнення колгоспів. 
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953–1964 рр.  XX з'їзд КПРС і 

Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку сталіністських сил.  

Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. 

Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. 

Л.Брежнєв і Україна. Розширення повноважень України у складі СРСР. 
Стан економіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років.  Раднаргоспи, їх 

вплив на економічний розвиток України. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової 

промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50–у першій половині 60–х рр. Обмеження 

індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного 

забезпечення. 
Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Посилення русифікації. 

Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики. Стан суспільних наук. Початок 

десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. «Відлига». «Шістдесятники». 
В.Симоненко, Л.Костенко, Є.Сверстюк, І.Світличний, І. Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, 

архітектура, театр. 
Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час. “Українська робітничо-селянська 

спілка». Л.Лук'яненко. І.Кандиба. Клуб творчої молоді у Києві. А.Горська. В.Чорновіл. Стаття І.Дзюби 

“Інтернаціоналізм чи русифікація?”. 
Україна у період загострення кризи радянської системи (середина  60- х  –  початок 80-х  

років). Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Ідеологічні орієнтири партійно-
державного керівництва та їх ілюзорність. Зростання всевладдя комуністичної партії. Криза партійно-
державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському керівництві: націонал-комуністична і 

проімперська. Усунення П.Шелеста. В.Щербицький. Політико-правовий статус України у складі СРСР. 

Конституція УРСР 1978 р. 
Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування економіки в 

другій половині 60-х років та причини її невдач. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка 

України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економічної кризи. Деструктивні процеси на селі. 
Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціального та 

національного складу населення України. Рівень життя трудящих мас. Шляхи розв'язання житлової 

проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-
державної номенклатури. 
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Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60-х –на початку 70-х 

років. В.Стус. М.Руденко. О.Тихий. М.Литвин. В.Марченко. Форми діяльності дисидентів. Репресії 

проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне 

дисиденство. В.Романюк. Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70–на початку 80-х років. 
Культура і духовне життя.  Народна освіта. Русифікація в Україні. Середня спеціальна та вища 

школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. 

Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків і репресії щодо письменників. Основні 

тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру. 
Наш край у 50–70-ті рр. ХХ століття. 
 
Змістовий модуль 4. Зростання національної  свідомості  українського народу та основні 

підходи до   становлення незалежної України, розбудови державності 
 
Тема 2/19: УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ : 1985 –1991 РОКИ.  РОЗПАД  РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (6 годин) 
 
Перебудова в Радянському Союзі й Україна. Необхідність суспільних перетворень. Прихід до 

влади М.Горбачова. Початок «перебудови», її особливості в Україні. Поглиблення перебудовчих 

процесів і падіння авторитету компартії України. Чорнобильська катастрофа – національна трагедія 

України. Наростання економічної кризи в Україні у першій половині 80-х років. 
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Провал політики 

прискорення. Спроби реформування економіки наприкінці 80-х років, причини їх невдач. Фінансове 

становище і рівень життя населення. Загострення економічної кризи у 1989–990 роках. Неспроможність 

союзних структур здійснювати ефективне управління економікою республіки. 
Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Загострення національного питання в 

СРСР у другій половині 80-х років. Активізація національного руху в Україні. Формування 

національних громадських організацій і об'єднань. Початок релігійного відродження. Активізація діяль-
ності заборонених церков. Розгортання робітничого руху. Шахтарський страйк 1989 р. Формування На-
родного руху України. 

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства 
Реформи в політичній системі СРСР. Гласність і лібералізація. Політичні зміни в Україні. 

Зростання народної ініціативи. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Розклад 

компартії України. Демплатформа. 
Формування передумов незалежності України. Політичні передумови суверенізації. Вибори до 

Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. 

Політична конфронтація восени 1990 р. Провал спроб збереження федерації радянських республік. 

Суверенізація України. 
Здобуття Україною незалежності. Суспільно-політичні процеси у першій половині 1991 року. 

Спроби державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р. ДКНС і Україна. Проголошення незалежності 

України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР. 
 

Тема 2/20: СТАНОВЛЕННЯ  І РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. 
УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (від 1991 р. до сьогодення) – 6 годин 

 
Початок державотворчих процесів.  Об'єктивна необхідність державотворення. Державна 

символіка України та її історичне походження. Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та 

судової влади в Україні. Л.М.Кравчук  –  Президент України. І. Плющ – голова Верховної Ради України 

(1991 – 1994 рр.). Формування місцевих органів влади і самоврядування. Проблеми розбудови 

української державності.  
Державотворчі процеси в Україні в 1994 – 2006 рр. 
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Дострокові вибори 1994 року: березень – до Верховної Ради України; червень-липень – 
Президента України. Л.Д.Кучма–Президент України. Діяльність нового складу Верховної Ради, її голови 

– О. Мороза. 
      Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 1994 р.  
       Конституція України 1996 р. Характеристика основних етапів конституційного процесу в Україні: 1) 

1990-1993 рр. – опрацювання на основі чинних конституційних положень проекту Конституції; 2) 1994 – 
1996 рр. –  опрацювання на основі проекту Конституції 1993 р. і Конституційного договору 1995 р. 

документа, який би узгоджував позиції різних політичних сил. Прийняття Конституції України (28 

червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної  Ради України). Структура Конституції України:15 розділів, 

161 стаття. 
Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Вибори до Верховної Ради 

України 29 березня 1998 року. Діяльність голови Верховної Ради України О. Ткаченка  Президентські 

вибори 1999 року: І-й тур – 31 жовтня, ІІ-й тур – 14 листопада. Перемога  Л.Д. Кучми. Формування 

більшості у Верховній Раді. Діяльність її голови –  І.Плюща. Всеукраїнський референдум                      
(квітень 2000 р.).  Рухи протесту початку 2000-х рр.   

Вибори до Верховної Ради України 31 березня 2002 року. Діяльність її голови – В. Литвина.  
Президентські вибори 2004 року у контексті подій “помаранчевої революції” : І-й тур – 31 жовтня, 

ІІ-й тур – 21 листопада. Конституційна реформа 2004 р. Рішення Верховної Ради України на основі 

“пакетного голосування” від 8 грудня 2004 року про зміни до Конституції України, до Закону України 

“Про вибори Президента України”, оновлення складу ЦВК. Переголосування ІІ-го туру президентських 

виборів (26 грудня 2004 року) у відповідності до прийнятого рішення Верховним Судом України. 

В.Ющенко – Президент України. Причини, характер, політичні сили “помаранчевої революції”  2004 
року та її вплив на подальший розвиток подій в Україні, визначення зовнішньополітичного курсу 

Української держави в сучасних умовах.  
Стан економіки після розпаду СРСР. Стан економіки України у 1991–1998 рр. Реформування 

економіки та фінансової системи України. Роздержавлення, приватизація. Запровадження національної 

валюти. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.  
Державотворчі процеси в Україні в 2006 – 2017 рр.: особливості розбудови законодавчої, 

виконавчої та судової влади в Україні.  
Вибори до Верховної Ради України у  2006, 2007 (дострокові – за пропорційною 

виборчою  системою), 2012, 2014 роках (за змішаною (пропорційно-мажоритарною) 
виборчою системою). 

 Діяльність голів Верховної Ради України  у період  з 2006 по т.ч.: В. Литвина (28.05.2002 – 02.05. 
2006 рр.); О.Мороза (06.07. 2006 – 23.11. 2007 рр.); А.Яценюка (04.12. 2007 – 12.11. 2008 рр.); В.Литвина (09.12. 2008 
– 12.12. 2012 рр.); В.Рибака (13.12.  2012 –  22.02. 2014 рр.); О.Турчинова  (22.02. –  27.11. 2014 р.);  В.Гройсмана 
(27.11. 2014 –  14.04. 2016 рр.);  А. Парубія  (14.04. 2016 р. – 20. 08. 2019 рр.), Д.Разумкова ( з 29 08. 2019 р. по т.ч.). 

Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок формування Збройних сил та 

правоохоронних органів України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.   
Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. 

Участь у миротворчих акціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. Конфронтація навколо 
острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією. 
  Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України з 2010 року. 
Президентські вибори 2010 року. В.Янукович – Президент України. Конституційна реформа 2010 р. 
Віктор Янукович.  Вибори до Верховної Ради України VІІ скликання 2012 року.  

Основні тенденції економічного розвитку України у 1998 – 2017 рр. Становлення олігархічної системи. 

Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки у європейський та 

світовий економічний простір. Діяльність прем’єр-міністрів України: В.Пустовойтенка ( 16.07. 1997 – 22.12. 
1999 рр.); В.Ющенка ( 22.12. 1999 – 29.05. 2001 рр.); А. Кінаха (29.05.2001– 21.11. 2002 рр.); В.Януковича (21.11. 2002 – 
05.01.2005 рр.); М.Азарова (07. 12. – 28.12. 2004 рр.; 05. 01. – 24.01. 2005 рр.;);   Ю.Тимошенко ( 24.01. – 08.09. 2005 
рр.); Ю.Єханурова (08.09. 2005 – 04.08. 2006 рр.); В.Януковича ( 04.08. 2006 – 18.12. 2007 рр.); Ю.Тимошенко (18.12. 
2007 –11.03.2010  рр.); М. Азарова (11.03 2010 – 28.01.2014  рр.);  А.Яценюка (27.02. 2017 – 14.04.2016  рр.); 
В.Гройсмана (14.14. 2016 – 29 08. 2019 рр.), О. Гончарука ( з 29 08. 2019 р. по т.ч.). 

. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
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        Тимчасова шкала 

 
 Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. 
Революція гідності 2013–2014 рр. Небесна Сотня.  

            Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок 
Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.  

        Дострокові президентські вибори 2014 р. –  Президент України Петро Порошенко. Угода про 
асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 – 2017 рр.). 
Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та 
«нормандська четвірка». Особливості зовнішньополітичного курсу Президента, Уряду України в умовах 
поглиблення європейської  та євроатлантичної інтеграції, військової агресії  РФ. 

         Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України з 2014 року. 
 Етносоціальні процеси та рівень життя населення України.  Демографічні зміни. Соціальна 

диференціація суспільства. Падіння рівня життя населення. Трудова еміграція. Стан навколишнього 

середовища. Міжнаціональні відносини. Етнічні меншини України. 
Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя України в умовах 

незалежності. Історичні передумови духовного розкріпачення. Повернення історичної пам'яті народу. Зростання 

соціальної активності інтелігенції. «Закон про мови» та проблеми його реалізації. Релігійне життя наприкінці 90-х 

років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Розкол українського православ'я та його наслідки. Особливості свновлення  

Правосла́вної це́ркви Украї́ни (ПЦУ) –  автокефальної православної церкви на території України, 
п'ятнадцятої  в диптиху, яку Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною 

правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною 

правонаступницею вважає УГКЦ. 
  Особливості культурного розвитку України (1991–2019 рр.). Зміни в системі національної освіти, 
охороні здоров’я.  Основні тенденції розвитку науки. Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. 
Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 
2012 р.  

  Наш край у XX– початку XXI ст.ст. 
 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. 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.  
2. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. Програмові документи перших українських партій. – К., 1992.  
3. Барбаро и Контарини о России. – Ленинград, 1971.  
4. Бойко О.Д. Історія України: Посіб. для студ. вузів. – К: ВЦ "Академія", 1999,2004. 
5. Боплан Гійом Левассер де. Опис України. – К., 1990.  
6. Волинські грамоти ХVІ ст. – К., 1995.  
7. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994.  
8. Голубуцький В.О. Запорозьке козацтво. – К., 1994.  
9. Гомер. Іліада. – К., 1978 
10. Геродот. Історії в дев’яти книгах. – К., 1993. 
11. Геродот. Скіфія. Найновіший опис України з V ст. перед Христом. – К., 1992.  
12.Грушевський М. Історія України-Русі. – В 11 тт., 12 кн. - К.: Наук, думка, 1991–1998. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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13. Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: Либідь, 1992. 
14. Гуржій О.І. Гетьманська Україна.: "Україна крізь віки". – К.: Альтернативи, 1999. 
15. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.  
16.Довідник з історії України / За ред. І. Підкови і Р. Шуста. – К.: Генеза, 2001. 
17.Доля та покликання. Спогади рідних, друзів учнів та колег Івана Степановича Гулого. - К.: Такі Справи, 2005. 
18.Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. – К.: Дніпрова хвиля, 1992. 
19.Енциклопедія історії України : У 5-ти томах. – Т. 1,2. –2005. 
20.Історія академії наук України 1918–1993.– К.,1994. 
21.Історія України: Документи, матеріали / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.,2001.  
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Див.: 
5714 найменувань книг з історії України. Сайт «Українська історична книга. Інтернет ресурсe-

mail: historiukr@gmail.com 
ТОП-15 українських книжок про Євромайдан 
Майдан у книжках 
Книги про Єромайдан в каталозі WorldCat 
Підбірка «Українська революція» нв livelib.ru 
Список книг про Євромайдан на goodreads.com 
Революція гідності: маємо пам'ятати / Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – екзамен 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання    

5.1. Поточний контроль – експрес-контроль на лекціях, контрольне 

опитування; за визначеними змістовими модулями, оцінка виступів на 

семінарських заняттях, зустрічах ха»круглим столом», науково-
п\теоретичних, науково-публіцистичних читаннях,  диспутах, дискусіях, 

Уроках мужності і героїзму, оцінка самостійної, індивідуальної роботи 

студентів; 2 модульні контрольні роботи, контрольна робота (для 

студентів заочної форми навчання); 
5.2. Семестровий контроль:  екзамен в усній, або письмові формі (за 

вибором студента). 
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