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1. Мета, завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу  є сприяння здобуттю студентами знань про 

закономірності виникнення та  хід історичного процесу; причини, устрій 

держави: розкриття шляхів використання отриманих знань для вирішення 

проблем суспільного розвитку.  

Завдання вивчення дисципліни «Історія та культура України» є набуття 

таких компетентностей: 

інтегральної : 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

Програмними результатами вивчення дисципліни «Історія та 

культура України» є: 

- аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для 

формування громадянської позиції, формування національної гідності та 

патріотизму; 

- прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

- володіти базовими гуманітарними, природничо-науковимита 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства.  

У результаті вивчення курсу «Історії та культура України» студенти 

повинні: 

Знати:  

- основні поняття і категорії історії та культури України; 

- головні методи і терміни дослідження; 

- загальні тенденції розвитку історичного процесу, рушійні сили; 



- специфічні закони історичного розвитку. 

Вміти:  

- визначати проблеми розвитку історико-культурного процесу: 

- аналізувати процеси поточного життя: 

- проводити порівняльний аналіз розвитку історичного процесу у різних 

країнах. 

Курс «Історія та культура України» базується на навчальній дисципліні 

«Філософія», разом з тим, він впливає на вивчення «Соціології» та 

«Політології». 

Курс «Історія та культура України» студенти вивчають в наступному 

порядку: 

- прослуховування лекцій; 

- самостійна робота по вивченню предмета чи підготовка до 

семінарських занять; 

- написання рефератів з обраної теми з доповіддю в групі; 

- написання модульних контрольних робіт; 

- складання заліку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Стародавня  середньовічна та нова 

історія України. 

Тема 1. Стародавня історія України. 

Територія України територіально-адміністративний поділ. Перші 

поселення. Суспільні поділи праці та їх наслідки. Суспільно-політичний 

устрій. Періодизація історії України та її структура. Історіографія.  

Трипільський період. Державні утворення кочових народів на території 

України. Царство скіфів та його устрій. Античні міста держави Північного 

Причорномор’я. Античні впливи в українській культурі. 

Тема 2. Київська Русь: становлення, розвиток. 

Слов’яни: походження, розселення. Протодержавні утворення на 

українських землях. Причини, хід, етапи розвитку Київської Русі. Устрій 

Руської держави. Етнічні процеси в Київській Русі. Творення українського 

етносу. 

 Феодальне роздроблення: причини, наслідки. Галицько-Волинське 

князівство – нова європейська держава: устрій, політика. Занепад Русі: 

причини, наслідки. Культура Київської Русі. 

 

Тема 3. Козацька доба в Україні. 

Зародження та еволюція українського козацтва. Запорозька Січ – ядро 

формування власної держави. Суспільно-політична та економічна організація 

українського козацтва. 

Вплив козацтва на формування національної самосвідомості народу.    

Запорозька Січ у міждержавних відносинах Європи та Азії. 

 Козацько-селянські повстання кінця ХУІ середини ХУІІ ст. та їх 

наслідки. «Ординація Війська Запорозького» (1638).  

 

Тема 4. Доба української національної революції середини та другої 

половини ХVІІ ст. Українська державність у ХVІІІ ст.. 

Причини, характер, рушійні сили національної революції.  

Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби. Укладення 

Зборівської угоди. Державницькі процеси у Гетьманщині.  Погіршення 

геополітичного становища. Переяславська рада: умови, політико-правове-

значення.  

Криза Гетьманщини. Руїна. 



Гетьман в екзилі П. Орлик та його Конституція. 

Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської 

імперії. Ліквідація царизмом автономії України. Внесок козацтва в 

національну культуру. 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  2. Україна в добу новітньої історії. 

Тема 5. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба 

за державність (1917-1920 рр.) 

Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного 

руху на передодні національної революції.  

Створення Української Центральної ради та її діяльність. Українська 

держава гетьмана П. Скоропадського. Політика Директорії та її наслідки.  

 Утвердження більшовицької влади в Україні.  

 Національно-визвольний рух на землях Західної України.  

Поразка української національно-демократичної революції: причини, 

наслідки. Культура доби національно визвольних змагань. 

 

 

Тема 6. Політичне становище України у Другій світовій війні. 

Соціально-економічний стан у другій половині. ХХ ст.. 

Причини, характер Другої світової війни. Україна в планах нацистського 

керівництва. Політичні процеси в Україні в період німецької окупації.  

 Створення УПА.  

 Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її 

політичні наслідки для України. 

 Українські землі в період «Відлиги». Дисиденти та їх внесок у 

національну культуру. 

 Спроба реформування тоталітарного режиму у другій половині 60-на 

початку 70-их рр.. ХХ ст.. 

Тема 7. Україна в добу суверенітету. 

Перебудова в СРСР та її прояви в Україні. Проголошення незалежності 

України. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 грудня 1991 р.  

 Соціально-економічне та політичне життя у 90-ті рр.. ХХ ст..  

 Основні події політичного життя України 2000-2016 рр.  

 Економічна політика української держави на сучасному етапі. 

Культурологічна політика держави на сучасному етапі. 

 



Структура навчальної дисципліни 

 Кількість годин 

Назви змістовних модулів і тем Денна форма 

Разом У тому числі 

Л С Інд. Сам. Лаб 

 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Змістовний модуль 1. Стародавня  середньовічна та нова історія України 

Тема 1. Стародавня історія України 
Територія України територіально-

адміністративний поділ. Перші поселення. 

Суспільні поділи праці та їх наслідки. 

Суспільно-політичний устрій. Періодизація 

історії України та її структура. 

Історіогафія.  

Трипільський період. Державні 

утворення кочових народів на території 

України. Царство скіфів та його устрій. 

Античні міста держави Північного 

Причорномор’я 

12 4 2  6  

Тема 2. Київська Русь: становлення, 

розвиток. 

Словяни: походження, розселення. 

Протодержавні утворення на українських 

землях. Причини, хід, етапи розвитку 

Київської Русі. Устрій Руської держави. 

Етнічні процеси в Київській Русі. Творення 

українського етносу. 

 Феодальне роздроблення: причини, 

наслідки. Галицько-Волинське князівство – 

нова європейська держава: устрій, 

політика. Занепад Русі: причини, наслідки.  

 

12 6 2  6  



Тема 3. Козацька доба в Україні. 
Зародження та еволюція українського 

козацтва. Запорозька Січ – ядро 

формування власної держави. Суспільно-

політична та економічна організація 

українського козацтва. 

Вплив козацтва на формування 

національної самосвідомості народу.    

Запорозька Січ у міждержавних відносинах 

Європи та Азії. 

 Козацько-селянські повстання кінця 

ХУІ середини ХУІІ ст. та їх наслідки. 

«Ординація Війська Запорозького» (1638). 

 

14 6 2  6  

Тема 4. Доба української 

національної революції середини та 

другої половини ХVІІ ст. Українська 

державність у ХVІІІ ст.. 
Причини, характер, рушійні сили 

національної революції.  

Розгортання національно-визвольної і 

соціальної боротьби. Укладення 

Зборівської угоди. Державницькі процеси у 

Гетьманщині.  Погіршення геополітичного 

становища. Переяславська рада: умови, 

політико-правове-значення.  

Криза Гетьманщини. Руїна. 

Гетьман в екзилі П. Орлик та його 

Конституція. 

Продовження процесу інкорпорації 

України до складу Російської імперії. 

Ліквідація царизмом автономії України. 

 

14 6 2  6  

Змістовний модуль 2. Україна в добу новітньої історії. 

Тема 5. Національно-демократична 

революція в Україні. Боротьба за 

державність (1917-1920 рр.) 

Соціально-економічні та політичні 

чинники національно-визвольного руху на 

передодні національної революції.  

Створення Української Центральної 

ради та її діяльність. Українська держава 

гетьмана П. Скоропадського. Політика 

14 4 2 2 6  



Директорії та її наслідки.  

 Утвердження більшовицької влади в 

Україні.  

 Національно-визвольний рух на 

землях Західної України.  

Поразка української національно-

демократичної революції: причини, 

наслідки 

Тема 6. Політичне становище 

України у Другій світовій війні. 

Соціально-економічний стан у другій 

половині. ХХ ст.. 
Причини, характер Другої світової 

війни. Україна в планах нацистського 

керівництва. Політичні процеси в Україні в 

період німецької окупації.  

 Створення УПА.  

 Звільнення України від окупації. 

Закінчення Другої світової війни та її 

політичні наслідки для України. 

 Українські землі в період «Відлиги». 

 Спроба реформування тоталітарного 

режиму у другій половині 60-на початку 

70-их рр.. ХХ ст.. 

 

8 4 4    

Тема 7. Україна в добу суверенітету. 

Перебудова в СРСР та її прояви в 

Україні. Проголошення незалежності 

України. Загальноукраїнський референдум 

1 грудня 1991 грудня 1991 р.  

 Соціально-економічне та політичне 

життя у 90-ті рр.. ХХ ст..  

 Основні події політичного життя 

України 2000-2016 рр.  

 Економічна політика української 

держави на сучасному етапі. 

 

16 6 4  6  

Всього 90 36 18  36  
 

 

 

 

 



1. Теми семінарських занять 
№/

п/

п 

Зміст Години 

Змістовний модуль 1. Стародавня, середньовічна та нова історія України. денна заочна 

1. Тема 1.  Стародавня історія України 

1. Територія України територіально-адміністративний поділ. Перші 

поселення. Суспільні поділи праці та їх наслідки. Суспільно-

політичний устрій.   

2. Періодизація історії України та її структура. Історіогафія.  

3. Трипільський період.  

2  

2. Тема 2.  Київська Русь 

1. Словяни: походження, розселення. Протодержавні утворення на 

українських землях.  

2. Причини, хід, етапи розвитку Київської Русі. Устрій Руської 

держави.  

3. Етнічні процеси в Київській Русі. Творення українського етносу. 

4. Монголотатарська навала. Вплив Золотої Орди на політичне життя 

українських земель.  

5. Феодальне роздроблення: причини, наслідки. Галицько-Волинське 

князівство – нова європейська держава: устрій, політика. Занепад 

Русі: причини, наслідки.  

 

2  

3. Тема 3. Козацька доба в Україні. 

1. Зародження та еволюція українського козацтва. Запорозька Січ – 

ядро формування власної держави.  

2. Суспільно-політична та економічна організація українського 

козацтва. 

3. Вплив козацтва на формування національної самосвідомості 

народу.    Запорозька Січ у міждержавних відносинах Європи та Азії. 

           4. Козацько-селянські повстання кінця ХУІ середини ХУІІ ст. та їх 

наслідки. «Ординація Війська Запорозького» (1638). 

2  

4. Тема 4.  Доба української національної революції середина та другої 

половини ХVІІ ст. Українська державність у ХVІІІ ст.. 

1.Причини, характер, рушійні сили національної революції.  

2. Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби. 

Укладення Зборівської угоди. Державницькі процеси у Гетьманщині. 

3. Погіршення геополітичного становища. Переяславська рада: умови, 

політико-правове-значення.  

           4. Криза Гетьманщини. Руїна. 

2  

5. Тема  5.  Українське національне відродження у ХІХ ст. 

1. Політичні та економічні наслідки остаточної втрати Україною 

автономії. Політизація національного руху в Україні.  

2. Зародження перших політичних організацій. Вплив європейських 

революцій 1848-1849 рр. на політичне життя в українських землях. 

3. Скасування кріпацтва та реформи в Україні.  

4. Громадівський та народницький рухи.  

           5. Започаткування руху за політичну незалежність України.  

2  

Змістовний модуль 2. Україна в добу новітньої історії.   

6.  Тема 6. Національно-демократична революція. Боротьба за 

державність (1917-1920 рр.). 

1. Соціально-економічні та політичні чинники національно-

2  



визвольного руху на передодні національної революції.  

2. Створення Української Центральної ради та її діяльність.  

3. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.  

4. Політика Директорії та її наслідки.  

           5. Утвердження більшовицької влади в Україні.  

7.  Тема 7. Політичне становище України у Другій світовій війні. 

Соціально-економічний стан у другій половині. ХХ ст. 

. 1. Україна в планах нацистського керівництва. Політичні процеси в 

Україні в період німецької окупації.  

2. Створення УПА.  

3. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни 

та її політичні наслідки для України. 

4. Українські землі в період «Відлиги». 

5. Спроба реформування тоталітарного режиму у другій половині 60-

на початку 70-их рр.. ХХ ст.. 

 

2  

8. Тема 8. Україна в добу суверенітету 

1. Проголошення незалежності України. Загальноукраїнський 

референдум 1 грудня 1991 грудня 1991 р.  

2. Соціально-економічне та політичне життя у 90-ті рр.. ХХ ст..  

3. Основні події політичного життя України 2000-2015 рр.  

4. Економічна політика української держави на сучасному етапі. 

4  

 Всього 18  

 

2. Самостійна робота  

№ 

п/п 

Назва теми Години 

  денна                   заочна 

1. Битва на Синіх Вадах – повернення України до 

Європи.  

3  

2. Сеймова боротьба – перший досвід українського 

парламентаризму. 

 

3  

3. Політичні причини та наслідки Люблінської унії для 

України.  

2  

4. Гадяцький трактат  2  

5. Політичне життя в Україні за часів Речі Посполитої  2  

6. Українська політична еміграція у ХVІІІ ст.  2  

7. Народницький рух.  2  

8. Започаткування руху за політичну незалежність 

України.  

2  

9. Ліберальна течія в політичному житті України.  2  

10. Соціалістична ідея в політичному житті України.  2  

11. Українські фракції та українське питання в 

Державних Думах Російської імперії.   

2  

12. Українські фракції в Державній Думі Росії. 4  

13. Українські фракції в австрійському парламенті та 

галицькому сеймі.  

4  

14. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА на 

західноукраїнських землях.  

4  

 Всього 36  



 

 

4. Методи навчання 

         Лекції 

Семінарські заняття 

Практичні заняття 

Інтерактивні методи навчання                                             

5. Методи контролю 

Усне опитування. 

Письмове опитування. 

Складання структурно-логічної схеми теми. 

Реферати. 

Описові завдання. 

Тестування 

Залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Розподіл балів присвоюваних студентам при вивченні 

дисципліни «Історія та культура України» 

Модуль 1.(поточне тестування) Контр. Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 іспит  

35 35 30 100 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

ІІ. Організація та проведення модульного підсумкового контролю. 

2. 1. Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння 

визначеної системи елементів знань та вмінь. 

2. 2. Терміни та кількість проведення модульних контролів визначає 

кожен викладач самостійно, залежно від специфіки предмету 

(рекомендується проводити два модульних контролі). 



2. 3. Модульний контроль можна проводити у вигляді контрольної 

роботи, тестування. 

2. 4. Кінцевою оцінкою за предмет є сума балів, отримана студентом під 

час семінарських занять, відвідування лекцій та написання модульного 

контролю. 

2. 5. Максимальна сума балів, одержаних студентом протягом семестру 

дорівнює 100 балів, мінімальна – 0 балів. 

2. 6. До модульного контролю студент допускається завжди 

2. 7. Тривалість модульного контролю одна академічна година. 

2. 8. Підчас модульного контролю забороняється списувати 

обмінюватися інформацією з іншими студентами. 

2. 9. Якщо студент не з’явився без поважних причин йому нараховується 

0 балів. 

2. 10. Студент не може повторно складати модульний контроль. 

2. 11. Кількість балів за те чи інше завдання визначається викладачем , 

враховуючи специфіку дисципліни. 

2. 12. Головною умовою для викладача є завчасне інформування 

студентів про особливості модульного оцінювання знань та ознайомлення їх 

з основними критеріями. 

2. 13. По кожному модулю студент має здати 20 тестів. Пакет завдань 

розробляє викладач. За одне правильно вирішене завдання студент 0,5 балів. 

Загалом при складанні модулів студент може отримати 20 балів.  

Іншу кількість балів студент отримує в процесі семінарських занять та 

виконання завдань по самостійній роботі студентів: 

- участь у дискусіях та обговоренні статей; 

- відповіді при контроль опитуванні; 

- підготовка реферату по темі семінарського заняття; 

- підготовка повідомлення; 

- відвідування лекцій. 

 



Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Модуль (поточне тестування) Контроль Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 30 100 

35 35 

Т1 Т2 Т3 МК Т4 Т5 Т6 МК 

10 10 10 5 10 10 10 5 

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання 

Модуль (поточне тестування) Контроль Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 30 100 

35 35 

Т1 МК Т2 МК 

30 5 30 5 

 

Рекомендована література 

Базова 

1.Аркас М. Історія України-Русі. К.: «Вища школа», 1990. 

2. Бойко О. Д. Історія України. – К., 1999. 

3. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ 

ст..: Навч. Посібник. – К.: «Либідь», 1996. 

4. Грицак А. Й. Нарис історії України: формування модерної української 

нації ХІХ – ХХ ст.. – К.,1996. 

5.  Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: «Наукова думка», 

1992. 

6. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: 

«Світ», 1995.  

7. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, «Світ», 1991. 

8. Крипякевич І. Історія України. – Львів: «Світ», 1990. 

9. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: «Либідь», 1992. 

Стеблій Ф. І. Революція 1848-1849 років у Європі і Україна. – К, 2011. 

10. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: в 3-х т. – К.: «Наукова 

думка», 1991.  



11. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 

ХVІІІ ст.: Навч. Посібник. – К.: «Генеза», 1997. 

12. Історія України: нове бачення. У 2-х т. – К.: «Україна», 1996. 

13.Історія України / Керівник авт. Кол. Ю. Зайцев. – Львів.: «Світ», 2006. 

14. Повість временних літ. – К., 1990. 

15. Політична історія України // За ред.. Танцюри В. Л. – К., 2001. 

 

Допоміжна 

 

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.: «Дніпро», 1991. 

2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. К.: «Дніпар», 1991. 

3. Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. – 

Львів: Свобода, 1992. 

4. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? // «Україна». 1991. 

5. Брицький П. П. Україна в Другій світовій війні 

6. Ганжа О. Українське селянство у боротьбі проти тоталітарного 

режиму / Історія України. – 2000. - №45. 

7. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952 рр. 

8. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992. 

9. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. К.: «Перун», 1996. 

10. Літопис самовидця. – К.: «Наукова думка», 1971. 

11. Історія української еміграції: Навч. Посібник. – К.: «Вища 

школа», 1997. 

Інформаційні ресурси 

 

1. resource. histoty.org.ua. Енциклопедія історії України. 

2. www. Istpravda.com.ua. Історична правда. 

3. uk.wikipedia.org. Вікіпедія. 

 
 


