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I. Опис навчальної дисципліни 

 

Курс «Історія України та української культури» посідає одне з провідних місць в системі 

гуманітарних наук. Без ґрунтовних наукових знань про минуле свого народу неможливо зрозуміти 

сучасне, передбачити, а тим більше, будувати майбутнє. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є генезис, закономірності становлення та розвитку процесу державотворення на 

території України від найдавніших часів до сьогодення. Надзвичайно важливо, щоб студенти 

оволоділи системою знань про історичне минуле України та людства, могли самостійно визначити 

причино-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та 

закономірності функціонування людського суспільства, особливості формування й побутування 

історико-культурної спадщини.  

Знання основних етапів розвитку вітчизняної культури, її найвагоміших досягнень є 

необхідними для розуміння характеру сучасного українського народу, взаємовідносин людей. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія України та української 

культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

неісторичних спеціальностей. «Історія України та української культури» належить до циклу 

гуманітарних, соціально-політичних дисциплін. Курс тісно пов’язаний з такими навчальними 

предметами, як «Політологія», «Правознавство», «Релігієзнавство». 

 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України та української культури» є 

вивчення закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території 

України, складного історичного шляху українського народу, дії об’єктивних законів розвитку 

суспільства, ролі суб’єктивних факторів у процесі їх реалізації. 

Завдання дисципліни: формування загальних основ та системи суспільно-політичних знань, 

сучасного політичного мислення, почуття патріотизму, національної гідності, об’єктивності в 

оцінці подій і фактів історії України та української культури у майбутніх спеціалістів, а також 

набуття навичок застосування зазначених компетентностей у професійній діяльності. 

 

ІІІ. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають наступні компетентності: 

загальні: 

- здатність навчатися, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; 

- уміння застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, приймати 

обґрунтовані рішення; 

- вирішувати професійні завдання спираючись на гуманістичні, загальнолюдські 

цінності, особисті знання, ідеї, переконання; 

- аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку 

історичної істини; 

- мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру; 

фахові: 

- здатність розуміти основні шляхи етногенезу української нації; 

- здатність пояснити основні періоди історико-культурного розвитку українського 

народу та етапи формування української нації та її державності; 

- користуватись категоріально-понятійним апаратом історичної науки та вміння 

працювати з науковою та методичною літературою; 

- аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку; 

- користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу; 

- вміти класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною 

приналежністю і стильовими особливостями, а також аналізувати перспективи розвитку 

української культури; 

 

  



 

IV. Програма навчальної дисципліни (структура дисципліни)   

 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – 

самостійна робота студентів.  

  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Історія України з найдавніших часів до кінця ХІХ ст. 

1 Вступ. Витоки українського народу та його 

державності 
15 2/1 4  9/14 

2 Україна княжої доби та її роль у світовій 

історії. Київська Русь. 

Культура Київської Русі 

15 4 2  9/15 

3 Литовсько-польська доба  в історії України. 

Культура України в XIV–XVI ст. 
15 2 2  11/15 

4 Козацька доба. Визвольна війна українського 

народу середини ХVІІ ст. Формування 

української держави 

15 4/1 2  9/14 

5 Велика Руїна 15 2 2  11/15 

6 Гетьманщина. Ліквідація української 

автономної державності. Україна у ХVІІІ ст. 

Культура України наприкінці XVII – у XVIII 

ст. 

15 4 2  9/15 

7 Україна у складі Російської та Австро-

Угорської імперій у ХІХ ст. Українська 

культура у XIX ст. 

15 2 2  11/15 

Змістовий модуль 2 Історія України ХХ – початку ХХІ ст. 

8 Україна у складі Російської та Австро-

Угорської імперій наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст. Українська культура на початку XX ст. 

Утворення політичних партій в Україні (кінець 

XIX – початок XX ст.) 

15 2 2  11/15 

9 Україна в революції 1905-1907 рр. 

Україна в роки Першої світової війни 
15 2 2  11/15 

10 Українська національно-демократична 

революція 1917–1921 рр. Україна в революціях 

1917 р.  

15 4/1 2  9/14 

11 Громадянська війна в Україні (1918-1920 рр.) 15 4 2  9/15 

12 Україна у складі СРСР (1922-1939 рр.). 

Культурне будівництво у 1920–30-ті роки 
15 2 2  11/15 

13 Україна в роки Другої світової війни 15 2/1 2  11/14 

14 Суспільно-політичний, соціально-економічний 

та культурний розвиток України від друг. пол. 

40-х до початку 80-х рр. ХХ ст. 

15 4   11/15 

15 Національно-державне відродження 

українського народу. Незалежна Україна в 

сучасному світі. Основні тенденції розвитку 

української культури 

15 5 2  8/15 

Усього годин 225 45/4 30  150/221 



 

V Тематика семінарських занять 

 

 

 

VI. Порядок оцінювання результатів навчання 

Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань студентів денної форми навчання 

 

№ Назва і короткий 

зміст контрольного 

заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення результатів навчання для 

отримання максимальної кількості балів 

1 Контроль поточної 

роботи  

на семінарських 

заняттях 

65 Студент здатний продемонструвати критичне осмислення 

лекційного та позалекційного матеріалу, виступати з 

доповідями з визначених питань, брати кваліфіковану участь у 

дискусії з наведенням аргументації 

2 Тестове завдання 

№1 

5 Семінарська контрольна робота № 1 в формі тестування 

включає питання, що були розглянуті на 1-5 семінарських 

заняттях з курсу історії України та української культури 

3 Тестове завдання 

№2 

5 Семінарська контрольна робота №2 відбувається в формі  

тестування, включає питання з другого модулю курсу, та 

охоплює теми 8-10 

4 Написання 

реферату  

5 Студент здатний продемонструвати достатній рівень 

опанування основних положень з обраної тематики, 

демонструвати знання відповідної літератури, вміння 

аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні 

висновки 

5 Модульна 

контрольна робота 

№1 

10 Студент продемонстрував достатній рівень знань з тем першого 

модулю, що відповідають програмним результатам навчання з 

дисципліни 

6 Модульна 

контрольна робота 

№2 

10 Студент продемонстрував достатній рівень знань з тем другого 

модулю, що відповідають програмним результатам навчання з 

дисципліни 

Поточний контроль 100 - 

Підсумковий контроль 100 Студент продемонстрував достатній рівень знань з тем першого 

та другого модулю курсу, що відповідають програмним 

результатам навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1 Вступ 

2 Найдавніші часи 

3 Київська Русь. Культура Київської Русі 

4 Литовсько-польська доба  в історії України. Культура України в XIV–XVI ст. 

5 Визвольна війна 1648-1654 рр. 

6 Україна у 2-пол. ХVІІ ст. Руїна. 

7 Україна у ХVІІІ ст. Культура України наприкінці XVII – у XVIII ст. 

8 Україна у складі Росії у ХІХ ст. Українська культура у XIX ст. 

9 Утворення політичних партій в Україні (к. XIX – поч. XX ст.) 

10 Україна в революції 1905-1907 рр. 

11 Україна в революціях 1917 р. 

12 Громадянська війна в Україні (1918-1920 рр.) 

13 Україна у складі СРСР (1922-1939 рр.). Культурне будівництво у 1920–30-ті роки. 

14 Україна в ІІ світовій війні (1939-1945 рр.) 

15 Сучасна незалежна Україна. Основні тенденції розвитку української культури 



 

VII Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань студентів заочної форми 

навчання 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення результатів 

навчання для отримання максимальної кількості 

балів 

1 Тестова контрольна робота, яка 

виконується студентом 

індивідуально в системі Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен  60 Студент продемонстрував достатній рівень знань з 

тем першого та другого модулю курсу, що 

відповідають програмним результатам навчання з 

дисципліни. 

Всього 100 - 

 

VIII Критерії оцінювання сформованості програмних результатів навчання під час 

підсумкового контролю 

 

Синтезований опис 

компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення програмного 

результату навчання 

Когнітивні: 

• студент здатний  

запам’ятовувати або 

відтворювати найважливіші 

факти, події та процеси 

історичного минулого 

українського народу; 

• студент здатний 

визначати основні тенденції 

історичного та культурного 

розвитку в конкретні 

визначні періоди; 

• студент здатний 

відтворювати хронологію, 

характеристики основних 

етапів вітчизняної історії; 

• студент здатний 

демонструвати знання 

основних підходів до 

вивчення історії та 

понятійного й 

категоріального апарату з 

історії  

75-89% - студент припускається несуттєвих помилок у описі змісту 

знань і розуміння найважливіших фактів, подій та процесів 

історичного минулого українського народу; несуттєво помиляється 

при визначенні основних тенденцій історичного розвитку в 

конкретні історичні періоди; припускається несуттєвих помилок 

при відтворенні хронології, характеристики історичних етапів, при 

демонстрації знань і розуміння основних підходів до вивчення 

історії та понятійного й категоріального апарату;  

55-74% - студент припускається суттєвих помилок у описі змісту 

знань і розуміння найважливіших фактів, подій та процесів 

історичного минулого українського народу; суттєво помиляється 

при визначенні основних тенденцій історичного розвитку в 

конкретні історичні періоди; припускається суттєвих помилок при 

відтворенні хронології, характеристики основних етапів 

вітчизняної історії; припускається суттєвих помилок при 

демонстрації знань і розуміння понятійного апарату;  

менше 55% - студент не може обґрунтувати свою позицію стосовно 

знання і розуміння найважливіших фактів, подій та процесів 

історичного минулого українського народу; не може самостійно 

визначити і пояснити основні тенденції історичного розвитку в 

конкретні історичні періоди; припускається грубих помилок при 

відтворенні хронології та характеристики основних етапів 

вітчизняної історії; не розуміє понятійного апарату 

Афективні: 

• студент здатний 

критично осмислювати 

матеріал; аргументувати 

власну позицію оцінити 

аргументованість вимог та 

дискутувати у професійному 

середовищі; 

• студент здатний 

75-89% - студент припускається певних логічних помилок в 

аргументації власної позиції в дискусіях на заняттях та під час 

захисту індивідуальних завдань, відчуває певні складнощі у 

поясненні нефахівцю окремих аспектів професійної проблематики 

55-74% - студент припускається істотних логічних помилок в 

аргументації власної позиції, слабко виявляє ініціативу до участі у 

дискусіях та індивідуальних консультаціях за наявності складності 

у виконанні індивідуальних завдань; відчуває істотні складності 

при поясненні фахівцю або нефахівцю окремих аспектів 

професійної проблематики 



 

Синтезований опис 

компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення програмного 

результату навчання 

співпрацювати із іншими 

студентами та викладачем; 

ініціювати і брати участь у 

дискусії, розділяти цінності  

наукової етики 

менше 55% - студент не здатний продемонструвати володіння 

логікою та аргументацією у виступах, не виявляє ініціативи до 

участі у дискусії,  не здатний пояснити нефахівцю суть відповідних 

проблем професійної діяльності; виявляє зневагу до етики 

навчального процесу. 

 

IX Засоби оцінювання 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Контроль поточної 

роботи на семінарських 

заняттях 

• фронтальне опитування за термінологічним матеріалом та  

за питаннями до семінарського заняття; 

• оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальні завдання  • письмовий звіт або реферат про виконання 

індивідуального завдання; 

• оцінювання самостійності та якості виконання завдання в 

ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульні контрольні 

роботи 
• стандартизовані тести; 

• питання до модульної контрольної роботи 

Підсумковий контроль • питання до екзамену 

 

Х Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

 

1. Алексєєв С. В. Історія України : короткий курс лекцій (для студентів усіх спеціальностей 

та форм навчання). Краматорськ : ДДМА, 2007. 228 с. 

2. Алексєєв С. В. Політичні партії в Україні (1900–1917): навч. посібник з курсу «Історія 

України» для студентів усіх спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2003. 72 с. 

3. Алексєєв С. В. Плани семінарських занять та методичні вказівки до них з курсу «Історія 

України» для студентів всіх спеціальностей. Краматорськ : ДДМА, 2008. 31 с. 

4. Бойко О. Д. Історія України: навч. посібник. Видання 4-тє, виправлене, доп. К. : 

Академвидав, 2012. 704 с. 

5. Історія України / В. Ф. Верстюк [та ін.] ; під ред. В. А. Смолія. К. : Альтернативи, 1997. 

416 с.  

6. Історія України : довідник / Н. Л. Стешенко, О. А. Довбня. 2-е вид., перероб. та доп. 

Краматорськ : ДДМА, 2011. 68 с. 

7. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : зб. документів і матеріалів / 

упоряд. : С. В. Алексєєв, Н. Л. Стешенко. Краматорськ : ДДМА, 2017. 204 с.  

8. Стешенко Н. Л. Історія України (друга половина 50-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) : 

навчальний посібник. Краматорськ : ДДМА, 2012. 56 с. 

9. Рибалка І. К. Історія України. Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця XVІІІ ст. Харків : 

Основа, 1995. 448 с.  

10. Рибалка І. К. Історія України. Ч. 2 : Від початку XІХ ст. до лютого 1917 р. Харків : 

Основа, 1997. 480 с.  

 

Допоміжна література 

 

11. Губарев В. К. Історія України : універс. довідник. Донецьк : БАО, 2009. 383 с.  

12. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2-х т. Т. 1 : до половини ХVII ст. К. : Глобус, 

1992. 238 с. 



 

13. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2-х т. Т. 2 : від початку ХVII ст. К. : Глобус, 

1992. 349 с.  

14. Історія України : довідник / упоряд.: С. Крупчан [та ін.]. 5-те вид., перероб. і доп. К. : Казка, 

2010. 736 с. 

15. Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / за ред. 

В. М. Литвина. К. : Знання, 2006. 607 с.  

16. Історія України та її державності : курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викладачів 

вищих навч. закл. / Л. Є. Дещинський [та ін.] ; наук. ред. Л. Є. Дещинський. Вид. 5-те, перероб. і 

допов. Л. : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2009. 474 с.  

17. Литвин В. М. Історія України : підручник. 5-те допов. вид. К. : Наукова думка, 2010. 

828 с. 

18. Малий словник історії України / В. Смолій [та ін.]. К. : Либідь, 1997. 464 с. 

19. Михальчук П. А. Термінологічний і хронологічний довідник з історії України. 4-те вид. 

Т. : Підручники і посібники, 2009. 192 с.  

20. Мітягін В. Ю. УСЕ. Історія України : [довідник] / ред. С. Кульчицький. К. : Майстер-

Клас, 2009–2010. 240 с. 

21. Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні 

перспективи : навч. посіб. К. : Знання, 2006. 735 с. 
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http://ukrarmy.kiev.ua/ 

http://sumy.net.ua/?p=1 

http://www.studentbooks.com.ua/content/view/119/49/1/1/ 

 

 


