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Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  

 

Загальна кількість 

 годин - 45 

 

Семестр 

4-й - 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

 

аудиторних: - 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1 год. 

            Освітньо - 

       кваліфікаційний 

              рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

20 год. - 

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

15 год. - 

Індивідуальні завдання 

– – 

 Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин  для денної форми навчання – 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма  
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Тема 1.Формування і 

розвиток 

історикоетнографічних 

регіонів України. 

2 2     

      

Тема 2. Історіософські 

концепції щодо 

формування та розвитку 

українського етносу. 

4 2    2 

      

Тема 3. Історичні процеси 

в міграційних та 

еміграційних явищах 

українців. 

4   2  2 

      

Тема 4. Історичні аспекти 

появи чисельних етносів в 

Україні, найбільш 

характерні риси їх 

спілкування між собою, в 

рамках держави. 

4 2    2 

      

Тема 5. Основні 

закономірності розвитку 

державності, етносів в 

Україні. 

3   2  1 

      

Тема 6. Основні 

закономірності, суть і 

наслідки етапів і процесів 

українського 

державотворення. 

3 2    1 

      

Тема 7. Еволюція, 

закономірність, 

ефективність розвитку ( за 

періодами ) державності 

України. 

2   2   

      

Тема 8. Етнополітика та її 

особливості в різних 

періодах життя народу. 

3 2    1 
      

Тема 9. Історія 

формування соціальних 
4 2    2       



груп та їх роль у створенні 

оригінальної форми 

державності. 

Тема 10. Об`єктивні умови 

і суб`єктивні фактори в 

процесах гуманітарного, 

політичного життя народу. 

4   2  2 

      

Тема 11. Історія та 

історіографія в еволюції, їх 

місце і роль у гуманізації 

діяльності людини, 

громадянина. 

2 2     

      

Тема 12. Історія 

формування та діяльності 

громадських, 

культурологічних, освітніх, 

політичних організацій 

українського народу. 

4 2    2 

      

Тема 13. Визначальні 

тенденції розвитку освіти, 

науки, техніки, як 

фундаментальних основ 

рівня життя українського 

етносу. 

2   2   

      

Тема 14.Історичні 

особливості пошуку 

оптимальних моделей 

будівництва незалежної 

України. 

2 2     

      

Тема 15. Зародження 

історично-української 

соціальної системи, 

наявність у ній ознак 

міжнародного впливу. 

Поєднання історичного і 

сучасного. 

2 2     

      

Усього годин 45 20  10  15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1. 

Тема лекції Формування і розвиток історикоетнографічних регіонів 

України. 

План 

1. Першопочатки людського життя на території сучасної України. 

2. Кочові племена на території сучасної України. 

3. Особливості утворення та розвитку Трипільської культури (п. IV 

– к. ІІІ тис. до н. е. ) 

2 

2 2 

Тема лекції   Історіософські концепції щодо формування та розвитку 

українського етносу. 

План 

1. Розквіт Київської держави 

2.  Феодальна роздрібненість України-Русі 

3. Монголо-татарська навала 

4. Галицько-Волинське князівство 

2 

3 4 

Тема лекції  Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, 

найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках 

держави. 

План 

1. Причини, характер, хід та наслідки визвольної війни 

українського народу сер. XVII ст. 

2. Воєнно-політичні події 1649-1657 рр. 

3. Переяславська рада 1654 р. Березневі статті. 

4. Утворення української козацької держави – Гетьманщини, її 

внутрішня і зовнішня політика 

2 

4 6 

Тема лекції Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів 

українського державотворення. 

План 

1. Ліквідація царизмом гетьманщини і Запорожської Січі. Втрата 

українським народом останніх залишків автономії . 

2. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці 

XVII-XVIII ст..   

3. Антифеодальна боротьба селянства України: гайдамаччина, 

опришки, коліївщина.  

2 

5 8 

Тема лекція Етнополітика та її особливості в різних періодах життя 

народу. 

План 

1. Політичне і соціально-економічне становище українських земель 

у складі Австро-Угорщини у ХІХ ст.. 

2. Суспільно-політичний рух у Західній Україні  - Руська Трійця, 

«Просвіта», НТШ.   

3. Скасування кріпацтва. Реформи 50-60 р.р. ХІХ ст. та їх наслідки 

для України.   

 

2 

6 9 

Тема лекції  Історія формування соціальних груп та їх роль у 

створенні оригінальної форми державності. 

 План 

1. Політична боротьба в Україні навесні – влітку 1917 р. Лютнева 

революція в Росії. Українська Центральна Рада, іі універсали. 

2 



2. Гетьманський режим: його внутрішня та зовнішня політика 

3. Утвердження радянської влади в Україні. Уроки та причини 

поразки української національно-демократичної революції 1917-

1921 рр.  

7 11 

Тема лекції Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль у 

гуманізації діяльності людини, громадянина. 

 План 

1. Початок Радянсько-німецької війни і окупація України 

гітлерівськими військами та їх сателітами.  

2. Рух Опору та визволення території України.  

3. Закінчення Другої світової війни. Внесок українців у перемогу 

над фашизмом.  

2 

8 12 

Тема лекції Історія формування та діяльності громадських, 

культурологічних, освітніх, політичних організацій українського 

народу. 

План 

1. Відбудова і розвиток народного господарства України в 

післявоєнний період. 

2. Завершення радянізації західноукраїнських земель.  

3. Україна в умовах десталінізації. (1953-1964)  

2 

9 14 

Тема лекції Історичні особливості пошуку оптимальних моделей 

будівництва незалежної України. 

План 

1. Україна і процес перебудови в СРСР. 

2.  Становлення багатопартійної системи в україні наприкінці 80-

х у 90-х роках. 

3. Проголошення незалежності України. Шляхи розбудови 

української державності.  

2 

10 15 

Тема лекції Зародження історично-української соціальної системи, 

наявність у ній ознак міжнародного впливу. Поєднання історичного і 

сучасного. 

План 

1. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах 

перехідного періоду.  

2. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного 

курсу і його наслідки.  

3. Міжнародна інтеграція України. 

 

2 

Разом 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

http://history.vn.ua/book/lection/48.html


5.Теми практичних занять 

Не передбачено планом 

 

6.Самостійна робота 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 

Тема  Історіософські концепції щодо формування та розвитку 

українського етносу. 

План 

1. Утворення України-Русі. 

2. Перші князі, їх роль у розбудові держави 

3. Соціально-економічний розвиток і духовне життя Київської 

держави.  

4. Причини розпаду Русі. Наслідки феодальної роздрібненості 

України-Русі. 

2 

2 3 

Тема Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах 

українців. 

План 

1. Загарбання українських земель Великим князівством 

Литовським і королівством Польським.  

     2. Соціально-економічне життя в Україні в другій половині XIV– 

     XVI ст. 

      3. Українські землі під владою Речі Посполитої 

2 

3 4 

Тема Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, 

найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках 

держави. 

План 

1.  Формування української національної держави в середині 

XVII ст.. 

2.  Б. Хмельницький - видатний політик і полководець, творець 

Української козацької держави. 

3.  Національно-визвольна  війна українського народу. Військові 

дії. 

2 

4 5 

Тема Основні закономірності розвитку державності, етносів в 

Україні. 

План 

1.  Андрусівське перемір’я та його наслідки для України. 

2.  Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність Української держави. 

3.  Правобережжя та західноукраїнські землі у друг. пол.. XVIII 

ст. 

1 

5 6 

Тема Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів 

українського державотворення. 

План 

1. Ліквідація царизмом гетьманщини і Запорізької Січі. Втрата 

українським народом останніх залишків автономії 

2. Історичне значення Запорозької Січі. 

1 

6 8 

Тема Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу. 

План 

1. Українські землі на початку XX століття у складі двох імперій. 

1 



2. Роль України у першій російській революції. 

3. Перша світова війна та її значення для українського народу. 

7 9 

  Тема Історія формування соціальних груп та їх роль у створенні 

оригінальної форми державності. 

План 

1. Положення України та українців в роки Першої Світової війни. 

2. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення і 

діяльність Української Центральної Ради 

3. НЕП і особливості його впровадження в Україні. 

2 

8 10 

Тема Об`єктивні умови і суб`єктивні фактори в процесах 

гуманітарного, політичного життя народу. 

План 

  1.Політичні репресії в Україні, утвердження сталінського 

тоталітарного режиму  

  2.  Голодомор 1932-1933 рр: причини і наслідки. 

  3.Політичне і соціально-економічне становище українських 

земель в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини 

2 

9 12 

Тема Історія формування та діяльності громадських, 

культурологічних, освітніх, політичних організацій 

українського народу. 

План 

1. “Ждановщина” в Україні. 

2. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині 50-х – 

на початку 60-х років ХХ ст. 

3. Суспільно-політиичне і духовне життя. Рух дисидентів в 

Україні 

4. Шістдесятництво та його роль в Україні 

2 

Разом  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 3 

Тема  Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах 

українців. 

План. 

1. Загарбання українських земель Великим князівством 

Литовським і королівством Польським. 

2. Соціально-економічне життя в Україні в другій половині XIV–

XVI ст. 

3. Українські землі під владою Речі Посполитої. 

4. Початок українського національного відродження. Козацтво 

України: виникнення, заняття, воєнне мистецтво, козацька 

символіка. 

5. Козацтво та його роль в суспільно-політичному житті 

українського народу, в боротьбі проти польського панування. 

 

2 

2 5 

Тема  Основні закономірності розвитку державності, етносів в 

Україні. 

План. 

1. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького, 

поділ України на Правобережну і Лівобережну 

2. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність 

у 60-80-х роках XVII ст. 

3. Гетьман Іван Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика. 

4. Антиукраїнська політика російського царизму.  

5. Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 р. – видатна пам`ятка 

суспільно – політичної думки України XVIII ст. 

 

2 

3 7 

Тема  Еволюція, закономірність, ефективність розвитку ( за 

періодами ) державності України. 

План. 

1. Політичне і соціально-економічне становище українських 

земель у складі Російської імперії 

2. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному 

житті України. 

3. Суспільно-політичні рухи в Україні: декабристи, Кирило-

Мефодіївське братство 

2 

4 10 

Тема  Об`єктивні умови і суб`єктивні фактори в процесах 

гуманітарного, політичного життя народу. 

План. 

1.Входження України до складу СРСР. Втрата Україною 

незалежності.   

2. Політика коренізації : українізація і розвиток національних 

меншин 

3. Індустріалізація і колективізація в Україні: хід і наслідки 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 
8.  Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено планом 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

з/п 

     № 

заняття 

     Тема дисципліни Зміст індивідуального          

завдання 

Форма    

контролю 

1 5 

Історичні аспекти появи 

чисельних етносів в 

Україні, найбільш 

характерні риси їх 

спілкування між собою, 

в рамках держави. 

1. Іван Виговський – 

гетьман України 

( 1657-1659 рр. ) 

2. Гетьман П. Дорошенко. 

«Вічний мир» і 

остаточне закріпачення 

поділу України. 

3. Іван Сірко – кошовий 

отаман Запорозької 

Січі. 

написання   

реферату 

2 7 

Еволюція, 

закономірність, 

ефективність розвитку 

 ( за періодами ) 

державності України. 

1. Масонство в Україні. 

2. Польський рух на 

Правобережній Україні. 

Конституція М. 

Муравйова та «Руська 

Правда» П. Пестеля. 

написання   

реферату 

3 9 

Історія формування 

соціальних груп та їх 

роль у створенні 

оригінальної форми 

1. Особливості двовладдя 

в Україні. 

2. Політичний портрет 

М.С.Грушевського 

написання   

реферату 

5 13 

Тема  Визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки, як 

фундаментальних основ рівня життя українського етносу. 

План. 

1. Соціально-економічний розвиток України в 60-80-х рр. 

Наростання кризових явищ 

2. Відновлення адміністративно-командної системи. Занепад 

національної культури. 

3. Україна і процес перебудови в СРСР 

4. Загострення економічних проблем у 70-80-і роки. 

Чорнобильська катастрофа та її наслідки 

2 

Разом 
 

10 



державності. 

4 12 

Історія формування та 

діяльності громадських, 

культурологічних, 

освітніх, політичних 

організацій 

українського народу. 

1. Хто вони є українські 

дисиденти? 

2. «Відлига» в 

національно-культурній 

сфері: здобутки та 

прорахунки. 

 

 

написання   

реферату 

 
10. Методи навчання 

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

✓ Проблемний – створення проблемної навчальної ситуації, її зв’язок із 

демонстрацією еталону проблемного мислення; 

✓ Заохочування додатковими балами до загальної оцінки за роботу на занятті; 

✓ Змагання (групові, колективні, бригадні); 

✓ Інноваційні методи (презентація, відеосюжети, екскурсії). 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

✓ Інформаційно-рецептивні (передача знань у готовому вигляді слово+наочність); 

✓ Репродуктивні (спонукання студентів до відтворення набутих знань); 

✓ Проблемні (створення проблемної навчальної ситуації, її розв’язок демонстрацією 

еталону проблемного мислення); 

✓ Ігрові; 

✓ Брейн-ринг. 

Методи навчання за джерелом знань 

✓ Словесні (пояснення, лекція, бесіда, інструктаж); 

✓ Наочні (ілюстрація, демонстрація); 

✓ Практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання творчих 

завдань). 

 

 

11. Методи контролю 

✓ Поточний контроль (тематичні диктанти, аудиторне тестування, усні та письмові 

опитування, фронтальні та групові опитування, програмоване опитування, 

самоконтроль, самоаналіз); 

✓ Підсумковий контроль (контрольні роботи, залік). 

 



12. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для семінарських занять з методичними рекомендаціями. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал (схематичні таблиці, алгоритми рішень). 

6. Засоби діагностики знань студентів із критеріями оцінювання. 

7. Презентаційні матеріали з дисципліни. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники. 

10. Електронні посібники. 

11. Відео- та аудіо матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Бойко О.Д. Історія України: навчальний посібник. – К., 2014 

2. Гарін В.Б. Історія України. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України – К., 

2012 

3. Комаринська З.М. Історія України: навч. посіб. – Львів: Магнолія, 2014 

4. Лазарович М.В. Історія України: навч. посіб. – К. : Знання, 2013 

5. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність: навч. посіб. –  К.: 

Кондор, 2014 4.  

6. Литвин В. Історія України. Підручник [Електронний ресурс]/ В.М. Литвин.  – К. 

Наукова думка, 2011. – 840с. Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1584072029976/istoriya/istoriya_ukrayini – (Дата звернення: 

7.09.2014). – Назва з екрану. 

7. Олійник М.П. Історія України: посібник – Хмельницький, 2014 

8. Світлична В.В. Історія України: Навч. посібн. [Електронний ресурс] / В.В. Світлична - 

6- те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. - Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1909070444702/istoriya/istoriya_ukrayini – (Дата звернення: 

7.02.2016). - Назва з екрану. 

9. Олійник М.П. Історія України: посібник – Хмельницький, 2014 

 

  



Допоміжна 

 

1. Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси : довід. вид. / В. І. 

Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін.  –  К. : Вища школа, 2011. - 

391 с. 

2. Видатні українці та відомі українці: талановиті і сучасні [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.uamodna.com/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8/- (Дата 

звернення: 7.02.2016). – Назва з екрану. 

3. Історія України: підручник / В.А.Качкан, В.М.Левандовський, О.Б.Величко; за ред.. 

В.А.Качкана. – К.: ВСВ Медицина, 2014. – 360с. 

4. Лазарович M.B. Історія України: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. 

посіб. [Електронний ресурс] / М.В. Лазарович, H.A. Лазарович.  – К.: Знання, 2010. – 438 

с.– (Систематизуємо знання). - - Режим 

доступу:http://pidruchniki.com/14550112/istoriya/istoriya_ukrayini_vidpovidi_na_ekzamenatsi

yni_bileti_- (Дата звернення: 7.02.2016). - Назва з екрану. 

5. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність: Навчальний 

посібник [Електронний ресурс]/ Н. М. Левицька. - К.: Кондор, 2011. – 418 с. – Режим 

доступу: http://pidruchniki.com/16321010/istoriya/istoriya_ukrayini – (Дата звернення: 

7.02.2016). – Назва з екрану. 

6. Панчук І. Історія України. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного 

оцінювання [Електронний ресурс] / І.Панчук . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 

– 464с. - Режим доступу: http://pidruchniki.net/zno-ukrhistory/1023-kompleksne-vidannyadlya- 

pidgotovki-do-zno-2015-z-istoriyi-ukrayini.html - (Дата звернення: 7.02.2016). - Назва з 

екрану. 

 

Електронні ресурси: 

 

1. http://library.kpi.kharkov.ua/NEW/BoykolstUkr.pdf.  

2.http://www.ex.ua/17779500.  

3.http://petrovkabook.zakupka.com/p/1415428-hrestomatiya-z-istorii-ukraini-praktichniy-

dovidnik. 


