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1. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна «Історія та культура України» є обов'язковим компонентом освітніх програм підготовки фахівців у 
закладах вищої освіти всіх рівнів акредитації. 

Історія займається вивченням людських спільнот. Найвищою досі відомою в історії людською спільнотою є 
суверенна національна держава. Тому історія є, в основному, історією держав, державних суспільних одиниць чи 
інституцій, а також ідей, котрі ведуть до їх створення. Історична наука також досліджує роль лідерів, вождів, видатних 
особистостей, чий внесок у розвиток людства, держави надзвичайно важливий. 

Будь-яка національна культура становить сукупність економічних, політичних, побутових, мовних, обрядових, 
моральнихтаіншихчинників.Мудрістьсучасноїепохиполягаєувизнаннізакожноюнаціональноюкультуроюїїправана 
самостійнеіснуваннятарозвиток,увідстоюванніпринципурівноправногоспівіснуваннякультур.Питаннязбереженнята 
розвитку української національної культури особливо важливі в умовах реалізації завдань будівництва культури 
незалежної України. Культура виступає водночас і як мірило цивілізованості етносу, і як форма та зміст внутрішнього 
зв'язкупоколінь. 

«Історія та культура України» – це важлива світоглядна і освітня дисципліна, її зміст – складова інтелектуального 
потенціалу і культури суспільства. Знання історії є важливим джерелом формування політичної культури людини, воно 
допомагає визначити життєву позицію. На основі знань про минуле розвивається вміння людини орієнтуватися у подіях 
сьогодення, у сфері політики, економіки, ідеології, культури, демографії. Процес створення і передавання усього 
найкращого, формування культурної традиції є своєрідною потребою кожної нації. 



Історія та культура України вивчає: виникнення і розвиток людського суспільства на всіх українських землях; 
розвиток продуктивних сил, способи виробництва, виробничі відносини, які склалися між людьми в кожний конкретний 
період; етапи героїчної боротьби українського народу за утвердження і розбудову на своїй землі незалежної держави; 
політичні інститути, культуру, мораль, право, звичаї, побут народу, визначення ролі і місця його історичних діячів. 

Отже предмет історії та культури України – це не лише перелік основних подій і явищ, але й розуміння історії як 
безперервного процесу її пізнання, в якому сплелися закономірності і суперечності, геополітичне положення і 
ментальністьнароду,геніальніпрозрінняіпомилкийоговождів,впливиблизькихідалекихсусідів –усете,щовважають 
історичною долеюнароду. 

Зміни, які відбулися в Україні за останні роки, дають можливість ознайомитись з правдивою історією нашого 
народу, по-новому осмислити його місце в світовому процесі розвитку цивілізації. 

 

2. Мета і завдання дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія та культура України» є формування у студентів необхідного 

обсягу цілісних, системних знань щодо основних політичних, соціально-економічних, культурних подій, явищ та процесів 
минулого, діяльністі видатних історичних діячів у різні періоди української історії; уміння їх аналізувати, узагальнювати, 
виокремлювати основні тенденції й закономірності історичних подій, виявляти їхні причинно-наслідкові зв'язки; уміти 
критично та об'єктивно оцінювати історичні факти й діяльність відомих історичних діячів; володіти науковою 
термінологією та вміти користуватися нею; розглядати суспільні явища в їньому розвитку та конкретно-історичних умовах; 
аналізувати закономірності виникнення та розвитку української нації та її державності, найсуттєвіші здобутки українського 
народу, його місце та роль у контексті світових цивілізаційних вимірів. 

Основнимзавданнямвивченнядисципліниєформування у здобувачів  освітнього ступеню бакалавр 
компетентностей(загальних,спеціальних),важливихдля особистісного розвитку майбутніх фахівців. 

Загальні компетентності (ЗК): 
- ЗК1. 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 й громадянина України.  

- ЗК2. 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, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

- ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  



Спеціальні (предметні) компетентності: 
- здатність до пошуку та засвоєння нових знань з вітчизняної історії та культури, розгляду історичного і 

культурного процесів в розвитку, в єдності та суперечності різноманітних явищ і тенденцій у ньому, викладу 
основних подій і проблемних моментів історії та культуриУкраїни; 

- здатність до систематизації знань з вітчизняної історії та культури, осмислення закономірностей культурно-
історичного розвитку в контексті глобальнихперетворень; 

- здатність до самоусвідомлення державної політики, знання символівдержави; 
- готовність співвідносити свої інтереси з інтересами держави, націленість на вдосконалення і розвиток 

суспільства на принципах гуманізму, свободи ідемократії. 
-  

3. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання дисципліни передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 
поєднуючи із практичними роботами. 

Форматочний (offline / Face to face) 
Длязаочноїформинавчання: 

Підчассесіїформаточний (offline / Face to face), уміжсесійнийперіод – дистанційний (online). 
 

4 Результати навчання 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути наступні результати (програмні результати навчання  

- уміння аналізувати й оцінювати явище і політичного розвитку українського суспільства в  контексті світової  
історії, застосовувати  здобуті знання для прогнозування суспільних процесів [РН 20]. 

- знати і розуміти логіку становлення і розвитку історичного життя на українських землях, цивілізаційні витоки і 
детермінанти української культури; 



- знати і оцінювати історичні та культурні досягнення українського народу різних часів; видатних діячів історії та 
культури, політичних лідерів різних епох, а також політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми розвитку 
української держави; 

- аналізувати явища історичного життя, тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі йперспективі; 
- усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки важливих історичних подій і культурнихпроцесів; 
- оперувати основними термінами та поняттями історії та культури України на рівні відтворення, тлумачення та 

використання в повсякденномужитті; 
- використовувати досвід української історії та культури для вірної орієнтації у виборі сенсожиттєвих цінностей, 

визначення лінії особистісної поведінки в сучасних соціально-політичних реаліях і для збагачення власної 
духовної культури; 

- творчо працювати над прирощенням і вдосконаленням культурно-освітніхзнань. 
5 Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 28 

практичні 28 
самостійна робота 94 

Всього 150 

6 Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 

 
Семестр 

 
Спеціальність 

Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

 
Нормативна / вибіркова 

2021 1 2 192 Будівництво 
та цивільна 
інженерія 

5/150 2 залік нормативна 

 
 

7 Пререквізити 
Ефективністьзасвоєннязмістудисципліни"Історія та культура України "значнопідвищиться, якщо студент попередньо 
опанував  дисципліну"Українськамова(запрофесійнимспрямуванням)" 
 



 
 

8 Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та 

викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у 
глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і 
самостійних робіт. 

9. Політика дисципліни. 
Академічна доброчесність:  
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення.  
Відвідування занять:  
Відвідання занять є важливим складником навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття 

курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.  
Поведінка на заняттях:  
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. При 

організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 
навчальних дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; 
Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Навчально-методична карта дисципліни. 
Тиждень, 

дата, 
години 

Тема, основні питання (розкривають 
зміст і є орієнтирами для підготовки до 
модульного і підсумкового контролю) 

Формадія
льності 

(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література,
інформацій
ніресурси 

Завдання, 
години 

Вага
оцін
ки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Історія та культура України від найдавніших часів до початку ХХ ст. 
Тиждень 

1 
Тема 1. Історичні витоки формування 
Українського народу та його 
державності. Вступ до курсу «Історія 
України». Предмет, завдання, 
періодизація та історичні 
джерела.Витоки українського народу та 
його державності. Найдавніше населення 
на території України. Племена 
трипільської культури. Кімерійці, скіфи, 
сармати.Походження та розселення 
слов'ян.Східнослов’янські союзи племен. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30, 35, 
37] 
Додаткова 
література 
[20] 
 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми. 

 Самостійна 
робота до 2 
тижня 

Тиждень 
1 

Тема 1. Історичні витоки 
формуванняУкраїнського народу та 
його державності. Слов'яни. 
Первісна доба і перші цивілізації на 
території України. Формування 
державотворчих традицій: кiммерiйцi, 
скiфи, сармати, античнi мiста-держави 
Пiвнiчного Причорномор’я. Походження 
слов'ян та їх розселення на території 
України. Український народ – автохтон 
на своїй землi.  

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
15,16, 19, 
21, 24, 34, 
36,37, 41] 
Додаткова 
література 
[11,37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 2 
тижня 

Тиждень 
2 

Тема 2. Княжа доба української історії 
Русь – перша історична форма 
української державності. Етапи 
політичної історії. Політичний устрій, 
економічні відносини, соціальний склад 
населення.Галицько-Волинське 
князівство – спадкоємець Київської 
держави.Культурний розвиток Русі-
України. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30, 35, 
37] 
Додаткова 
література 
[20] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь 
зпитань теми 

 Самостійна 
робота до 3 
тижня 

 



Тиждень 
2 

Тема 2. Княжа доба української історії. 
Становлення централiзованої держави на 
чолi з Києвом. Соціально- політичний та 
економічний розвиток. Розквiт та 
роздрібненність Русi. Галицько-
Волинська держава та її місце в 
історичній долі України. Культурний 
розвиток Русі-України (VI-XIV ст.). 

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[15,27, 28, 
34, 35, 36, 
38, 39, 41] 
Додаткова 
література 
[23, 32] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 3 
тижня 

Тиждень
3 

Тема 3. Українські землі за литовсько-
польської доби (ХIV – перша половина 
ХVII ст.) 
Українські землі у складі Великого 
князівства Литовського. Люблінська 
унія, її наслідки для українських земель. 
Зародження українського козацтва. 
Запорозька Січ: адміністративно-
політичний устрій, економічна та 
військово-суспільна організація козацтва. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 
Додаткова 
література 
[31] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 4 
тижня 

Тиждень 
3 

Тема 3. Українські землі в умовах 
іноземної колонізації (середина ХIV – 
перша половина ХVII ст.). 
Литовсько-Руська держава: формування, 
устрiй, суспiльно-полiтичнi вiдносини. 
Становище українських земель у складі 
Речі Посполитої. Нацiонально-
культурний рух. Братства.  Виникнення 
українського козацтва. Запорiзька Сiч – 
вiльна козацька республiка. Створення 
реєстрового козацького вiйська 

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 
Додаткова 
література 
[31] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 4 
тижня 

Тиждень 
4 

Тема 4.Українська національна 
еволюція XVIIст. і становлення 
української державності (1648–1676 
рр.). 
Причини, рушійні сили, типологія та 
основні етапи революції. Розгортання 
національної революції. Утворення 
української козацької держави – 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,35, 
37] 
Джерела 
[1] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 5 
тижня 



Гетьманщини. Військово-політичний 
союз із Московським царством та його 
наслідки. Оцінка угоди в історичній 
літературі. Політичні, економічні та 
територіальні зміни в Україні після 
смерті Б. Хмельницького. «Руїна»: 
сутність та наслідки. Причини поразки та 
історичне значення національної 
революції. 

Тиждень 
4 

Тема 4. Українська національна 
революція і становлення української 
державності (1648–1676 рр.). Причини, 
рушійні сили, характер, мета та 
періодизаціяукраїнської національної 
революції.Національно-визвольна 
боротьба українського народу 1648–1657 
рр. Українська козацька держави. Період 
«Руїни». Підсумки 
українськоїнаціональної революції. 

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 
30,35,37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 5 
тижня 

Тиждень 
5 

Обмеження та ліквідація Української 
автономії кінця XVII–XVIII ст. 
Соціально-економічний та політичний 
устрій Української держави другої 
половини XVII ст. Гетьманування 
Д.Многогрішного та І.Самойловича. 
Іван Мазепа. Спроба відновлення 
незалежної Української держави. 
Політика Катерини ІІ щодо України. 
Інтеграція Гетьманщини до Російської 
імперії.Правобережна Україна в складі 
Польщі в кінці XVII – XVIIІ ст. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 
Додаткова 
література 
[18, 21, 35] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 6 
тижня 

 
 
 
 
 
 
 



Тиждень 
5 

Гетьманщина у складі російської 
імперії. Остаточна ліквідація 
української державності. 
Гетьманування I.Мазепи. П.Орлик. 
Перша українська конституцiя. Наступ 
Москви на українську державність. 
Остаточна лiквiдацiя в Гетьманщині 
автономного устрою. Суспiльно-
полiтичне становище Запорiжжя, 
Слобожанщини, Правобережжя та 
Захiдної України.  

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 6 
тижня 

Тиждень 
6 

Тема 6. Соціально-економічний 
розвиток україни у складі російської 
та австрійської (австро-угорської) 
імперійнаприкінці XVIIІ – на початку 
ХХ ст. 
Адміністративно-територіальний устрій 
та регіональний поділ українських земель 
у складі двох імперій. Соціально-
економічний розвиток Наддніпрянської 
України. Соціально-економічний 
розвиток Західної України в складі 
Австрійської (Австро-Угорської) імперії.  

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 7 
тижня 

Тиждень
6 

Тема 6. Українські землі у складі 
Російської та австро-угорської імперій 
(кінець XVIII –початок XX ст.) 
Українські землі під владою двох 
імперій. 
Соціально-економічне та політичне 
становище українських земель у складі 
Російської імперії наприкінці XVIII – на 
початку XX ст. (до 1914 р.). Соціально-
економічний розвиток 
західноукраїнських земель під владою 
Австрійської (Австро-Угорської) 
монархії. Україна в роки Першої світової 
війни. 

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 7 
тижня 



Тиждень 
7 

Тема 7. Українське національно-
культурне Відродження (кінець ХVIІІ 
– початок ХХ ст.) 
Генеза та періодизація національно-
культурного відродження в Україні. 
Українське національно-культурне 
відродження в Наддніпрянщині. Кирило-
Мефодіївське товариство. Громадівський 
рух. Національно-культурне відродження 
в Західній Україні. «Руська трійця». 
Москвофіли та народовці. Розвиток 
української культури. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентаці
я 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 
Додаткова 
література 
[7] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 8 
тижня 

Тиждень 
7 

Тема 7. Українське національно-
культурнеВідродження (кінець ХVIІІ – 
початок ХХ ст.) 
Основні етапи українського 
національного руху. Національно-
культурне відродження в 
Наддніпрянщині. Кирило-Мефодіївське 
товариство. Громадівський рух: етапи 
розвитку та наслідки. Національне 
відродження в Західній Україні. 
Москвофіли та народовці в суспільному 
житті. 

Практичн
е заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендац
ії 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 
16, 19, 21, 
24, 30,37] 
Додаткова 
література 
[7] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 8 
тижня 

Тиждень 
7 Змістовий контроль №1  Тест 

moodle.knt
u.kr.ua 

Виконати 
тестове 
завдання 

9 До 8 тижня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Змістовий модуль 2. Новітня історія та культура України 
 

Тиждень 
8 

Тема 8. Національно-демократична 
революціяв Україні. Доба української 
центральної ради.Відродження 
державності (березень 1917 – квітень 
1918 рр.) 
Утворення Центральної Ради, її склад і 
політична програма. Політична 
діяльність Центральної Ради. 
Проголошення Української Народної 
Республіки. Українсько-більшовицька 
війна. IV Універсал Центральної Рада. 
Проголошення незалежності УНР. 
Причини поразки Української 
Центральної Ради.  

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 9 
тижня 

Тиждень 
8 

Тема 8. УкраїнськаНаціонально-
демократична революція та 
державотворчі процеси у 1917 - 1918 
рр. 
Утворення Української Центральної 
Ради. Її соціальна база, програма, 
державотворча діяльність. 
Більшовицький державний переворот. 
Утворення Української Народної 
Республіки. Проголошення незалежності 
УНР. Причини поразки Центральної 
Ради. Українська держава гетьмана П. 
Скоропадського. 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[2,7] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 9 
тижня 

Тиждень 
9 

Тема 9. Гетьманська держава та 
директорія УНР.Західно-українська 
народна республіка 
Українська держава гетьмана П. 
Скоропадського.Утворення Директорії. 
Відновлення УНР. Національно-
визвольні змагання в Західній Україні. 
Утворення та діяльність 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[4,7] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 10 
тижня 



Західноукраїнської Народної 
Республіки.Причини поразки, історичне 
значення та уроки Української 
національно-демократичної революції. 

Тиждень 
9 

Тема 9. Українська національно-
Демократична революція за доби 
директорії 
Утворення Директорії УHP. Політичний 
та соціально-економічний курс. 
Проголошення ЗУНР. Проблема 
соборності України. Російсько-
більшовицька агресія проти Директорії 
УНР. Втрата української 
державностi.Причини поразки, історичне 
значення та уроки боротьби українського 
народу за незалежність у 1917–1921 рр. 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[2,7] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 10 
тижня 

Тиждень 
10 

Тема 10. Україна у міжвоєнний період 
(1921–1939 рр.):утвердження 
тоталітарного режимута боротьба за 
українську державу. 
Соціально-економічний розвиток 
Української СРР: НЕП, форсована 
індустріалізація та насильницька 
колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. 
–геноцид українського народу. 
Національно-культурне будівництво. 
Політика «українізації» та її наслідки. 
Утвердження сталінського тоталітарного 
режиму. «Великий терор» в Україні в 
1933-1939 рр. Західноукраїнські землі у 
1921–1939 рр.: політичне, соціально-
економічне та духовно-культурне 
становище. Спадкоємність традицій 
боротьби за Українську самостійну 
соборну державу.  

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Додаткова 
література 
[3, 38] 
Джерела [7, 
9] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 11 
тижня 

 
 



Тиждень 
10 

Україна у міжвоєнний 
період(1921–1939 рр.): 
утвердження тоталітарного 
режиму та боротьба за 
українську державу 
Встановлення більшовицького режиму в 
Українi. Нацiональна полiтика 
бiльшовикiв на українських землях. 
Україна в умовах великого терору. 
Геноцид українського народу. 
Західноукраїнські землі між двома 
світовими війнами. 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Додаткова 
література 
[3, 38] 
Джерела [7, 
9] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 11 
тижня 

Тиждень 
11 

Тема 11. Україна в рокиДругої світової 
війни (1939–1945 рр.) 
Політична ситуація у передвоєнній 
Європі та українське питання. Німецько-
радянський договір про ненапад як крок 
до початку II світової війни. Початок 
Другої світової війни. Агресія проти 
Польщі. Західна Україна в умовах 
радянського тоталітарного режиму (1939-
1941 рр.). Німецько-радянська війна й 
боротьба українців за незалежність. 
Завершення й підсумки німецько-
радянської та Другої світової війни. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[13] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 12 
тижня 

Тиждень 
11 

Тема 11. Україна в роки другої світової 
війни (1939–1945 рр.) 
Початок Другої свiтової вiйни i 
Україна.Українськi землi в умовах 
окупацiї фашистською Нiмеччиною. Рух 
Опору.Звiльнення України вiд нiмецько-
фашистських загарбникiв. Остаточне 
возз’єднання українських 
земель.Наслідки Другої світової війни 
для України 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[13] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 12 
тижня 

 
 

http://studies.in.ua/histor_ukr/1124-tema-9-druga-svtova-vyna-ta-ukrayina-1939-1945-rr.html#1
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Тиждень 
12 

Тема 12. Україна в умовах командно-
адміністративної системи та спроби її 
модернізації (1945-1991 рр.) 
Україна в останній період "сталінщини” 
(1945 – 1953 рр.). Лібералізація 
тоталітарної системи у 1950-х – 1960-х 
рр.Загострення кризи радянської системи 
у 1970-х – першій половині 1980-х 
рр.Процес перебудови в СРСР та її 
наслідки для України. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 13 
тижня 

Тиждень 
12 

Тема 12. Україна в 1945 – 1991 
рр.:трансформації суспільного 
розвитку. 
Українське суспільство у повоєнні роки. 
Сталінський голодомор 1946–1947 рр. 
Реформи М.Хрущова, їхній 
суперечливий і непослідовний 
характер.Наростання кризових явищ у 
соцiально-економiчному, полiтичному i 
культурному життi (друга половина 
1960-х – середина 1980-х рр.). 
Дисидентський рух в Українi. 
«Перебудова» М.Горбачова як спроба 
пошуку шляхів виходу з кризи 
тоталітарної системи. Крах 
СРСР.Проголошення незалежності 
України. 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 13 
тижня 

Тиждень 
13 

Тема 13. Україна в умовах 
незалежності: тенденції розвитку, 
втрати і здобутки 
Державотворчі процеси в незалежній 
Україні. Зовнішньополітична діяльність 
України.Соціально-економічне 
становище в Україні: здобутки, 
проблеми, перспективи. Розвиток 
культури. Освіта. Стан науки. 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 
24,30, 35, 
37] Джерела 
[10] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 14 
тижня 

 

http://studies.in.ua/histor_ukr/1125-tema-10-ukrayina-v-umovah-komandno-admnstrativnoyi-sistemi-srsr-19451985-rr.html#1
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Тиждень 
13 
 

Тема 13. Національно-державне 
відродження України. 
Акт проголошення незалежності 
України. Визначення стратегії 
внутрішньої і зовнішньої політики. 
Дипломатичне визнання України. 
Формування законодавчих, виконавчих 
та судових інститутів влади незалежної 
України. Особливості державотворчих 
процесів. Прийняття Конституції 
України.Формування Збройних Сил 
незалежної України. Запровадження 
державних атрибутів. 

Практичне 
заняття / 
Facetoface 

Методичні 
рекомендації 

Базова 
література 
[5, 7, 10, 16, 
19, 21, 24, 
30, 35, 37] 
Джерела 
[10] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

3 Самостійна 
робота до 14 
тижня 

Тиждень 
14 

Тема 14. Підсумки вивчення та основні 
уроки історії та культури України 
(студентська науково-теоретична 
конференція) 

Лекція/ 
Facetoface 

Конспект 
лекцій / 
презентація 

Базова 
література 
[22, 23, 28, 
34] 
Додаткова 
література 
[33, 34] 

Самостійно 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал. 
Підготувати 
доповідь з 
питань теми 

 Самостійна 
робота до 
змістового 
контролю № 2  

Тиждень 
14 Змістовий контроль №2 Тест Тест moodle.kntu.

kr.ua 
Виконати 
тестове 
завдання 

9 До рубіжного 
контролю 

 
11. Система оцінювання та вимоги 

 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, 
тестовий контроль. Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Історія та культура України» здійснюється 
згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 
призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) - 40 балів. 

 
 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума 

балів за всі 
види 

ї 
 

Оцінка 
ЄКТС 

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 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна 
робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» (90-
100 балів, А) заслуговує студент, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних 
ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну 
позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні 
навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

 
Оцінку "добре" (82-89 балів, В) - заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на 



практиці, має системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано 
використовує їх у різних ситуаціях; 
- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем 
професійного спрямування; 
- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на 
підтвердження вивченого матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 
застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність; 
- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну 
літературу, яка рекомендована програмою; 

Оцінку "задовільно" (64-73 бали, О) - заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 
майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх 
усунення. 

Оцінку "задовільно" (60-63 бали, Е) - заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання 
його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

Оцінка "незадовільно" (35-59 балів, БХ) - виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань. 

Оцінку "незадовільно" (35 балів, Б) - виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не 
володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного 
вивчення даної дисципліни. 

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі 
оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час 



аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних 
завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума 
проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) - 40 балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни "Історія та культура Україния" 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит Сума 

1 2 3 4 5 6 7 ЗК1 8 9 
 

10 11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

ЗК2 
40 100 

3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 
 
3 3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Примітка: Т1, Т2,..,Т14 - тижні, ЗК1, ЗК2- змістовий контроль 
 

12. Рекомендована література 
Джерела 

1. Березневі статті Б. Хмельницького // Пам'ятки України. - 1991. - №2. 
2. Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1-3. - К., 1990. 
3. Геродот. История / Геродот. - Л.: Наука, 1972. 
4. Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. - К., 1992. 
5. Голод 1921 - 1923 рр. на Україні: зб. док. і матеріалів. - К., 1993. 
6. Декларація про державний суверенітет України. - К., 1991. 
7. Історія України: документи, матеріали / уклад. В. Ю. Король. - К., 2001. 
8. Історія України в ХХ ст.: зб. док. і матеріалів (1900 - 1939) / упоряд. А. Г, Слюсаренко, А. О. Буравченков, Н. І. Миронець та ін. - К.: 

ІЗМН, 1997. 
9. Колективізація і голод на Україні (1932 - 1933): зб. док. і матеріалів. - К., 1993. 
10. Конституція України. - К., 1996. 
11. Повість минулих літ. - К.: Радянський письменник, 1990. 
12. Послання Президента України до Верховної Ради України : Європейський вибір (концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002 - 2011 рр.) // Урядовий кур'єр. - 2002. - 4 червня. 
13. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: нові документи і матеріали /В. Сергійчук. - К., 1996. 
14. Січинський В. Чужинці про Україну. - К., 1992. 



Базова література 
1. Алексєєв Ю. Історія України: навч. посіб. - К.: Каравела, 2004. 
2. Антонович Д. Українська культура. - К., 1993. 
3. Безклубенко С. Д. Українська культура: погляд крізь віки: історико-теоретичні нариси. - Ужгород: Карпати, 2006. 
4. Богуцький Ю. П. Українська культура в європейському контексті. - К.: Знання, 2007. 
5. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. 3-тє вид, виправл., доповн. К. : Академвидав, 2010.  
6. Бокань В. А. Культурологія: навч. посіб. для ВНЗ / В. А. Бокань. - К., 2000. 
7. Борисенко В. Й. Курс української історії / В. Й. Борисенко. - К., 1997. 
8. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. / Я. Й. Грицак. - К.: Ґенеза, 1996. 
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12. Дорошенко Д. Нарис історії України : у 2-х т. / Д. Дорошенко. - К., 1991. 
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16. Історія України / кер. авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів, 1995. 
17. Історія української культури / за ред..І. Крип'якевича. - К.: Либідь, 1999. 
18. Історія української культури: у 5-ти т. - К.: Наукова думка, 2001. 
19. Історія України / за ред. Б. Д. Лановика. - К., 1999. 
20. Історія України: нове бачення: у 2-х т. - К.: Україна, 1995, 1996. 
21. Литвин В. М. Історія України / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко. - К.: Знання-Прес, 2002. 
22. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М. В. Кордон. - К.: ЦУЛ, 2003. 
23. Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. - Х., 
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24. Король В. Ю. Історія України / В. Ю. Король. - К.: Феміна, 1995. 
25. Котляр М. Кульчицький С. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. - К., 1996. 
26. Крип'якевич І. П. Історія України / І. П. Крип'якевич. - Львів, 1992. 
27. Культура українського народу: навч. посіб. / В. М. Русанівський [та ін.]. - К.: Либідь, 1994. 
28. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 
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30. Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України /Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - К., 2005. 
31. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. - К.: Абрис, 1991. 
32. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення: навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - К., 2006. 
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34. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. - К.: Артек, 1998. 
35. Світлична В. В. Історія України / В. В. Світлична. - К., 2004. 
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Додаткова література 

1. Антонович В. Коротка історія козаччини / В. Антонович. - К.: Україна, 1991. 
2. Баран В. Україна після Сталіна: нариси історії 1953 - 1985 рр. / В. Баран - Львів, 1992. 
3. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 - 1953: у 2-х кн. / І. Білас. - К., 1994. 
4. Боплан Г. Опис України / Г. Боплан. - К., 1990. 
5. Борисенко В. Й., Заремба С. Й. Україна козацька / В. Борисенко,С. З. Заремба. - К., 1993. 
6. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа / І. Борщак, Р. Мартель. - К., 1991. 
7. Верига В. Кирило-Мефодіївське братство / В. Верига. - Львів, 1996. 
8. Верстюк В. Махновщина / В. Верстюк. - К., 1992. 
9. Гетьмани України: історичні портрети. - К., 1991. 
10. Забужко О. Філософія української ідеї / О. Забужко. - К., 1991. 
11. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України / Л. Залізняк. - К., 1994. 
12. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах / Ф. Заставний. - Львів, 1997. 
13. Історія України в особах. ХІХ - ХХ ст. - К., 1995. 
14. Історія українського війська: у 2-х т. - Львів, 1996. 
15. Історія українського мистецтва: у 6-ти т.. - К.:УРЕ, 1965-1967. 
16. Козуля О. Жінки в історії України / О. Козуля. - К., 1993. 
17. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К., 1993. 
18. Костюк О. Г. Українське бароко та європейський контекст / О. Г. Костюк, О. К. Федорук, С. І. Мосаковський та ін. - К.: Наукова думка, 

1991. 
19. Кравчук М. Українські січові стрільці / М. Кравчук. - Івано-Франківськ, 1998. 
20. Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип'якевич. - К., 1984. 
21. Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров. - К.: Мистецтво, 1984. 
22. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. - К.: Обереги, 1992. 
23. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства / О. Моця, В. Ричка. - К., 1996. 
24. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. / І. Нагаєвський. - К., 1994. 
25. Нартов В. В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. - Харків, 2007. 
26. Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917 - 1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. - К., 1999. 
27. Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. - К., 1999. 
28. Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. - К., 1991. 
29. Смолій В., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII - XVIII ст. Проблеми формування, еволюції, реалізації / В. Смолій, В. 

Степанков. - К., 1997. 



30. Політична історія України / за ред. В. I. Танцюри. - К., 2001. 
31. Смолій В., Ричка В. Українські землі у складі Литовської держави та Речі Посполитої / В. Смолій, В. Ричка // !сторія України. - 1997. - 

№2. 
32. Толочко П. Древня Русь / П. Толочко. - К., 1987. 
33. Українська культура в контексті світових глобалізацій них процесів / гол. ред. Г. Скрипник. - К., 2005. 
34. Хижняк З. I. Києво-Могилянська академія / З. I. Хижняк. - К.: Вища школа, 1981. 
35. Художня культура України: навч. посіб. / за заг. ред. Л. М. Масол. - К.: Вища школа, 2006. 
36. Чмихов М., Кравченко Н. Археологія і стародавня історія України. Курс лекцій / М. Чмихов, Н. Кравченко. - К., 1992. 
37. Шаповал Ю. Україна 20 - 50-х рр.: сторінки ненаписаної історії / Ю. Шаповал. - К., 1993. 
38. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: у 3-х т. / Д. Яворницький. - К., 1990. 

    Інтернет-ресурси:  
 1.  http://exlibris.org.ua/ – Українська електронна бібліотека2.  http://lib-gw.univ.kiev.ua/ – бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка  
 2.  http://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/ – Літописи, історія, культура  
 3.  http://www.cossackdom.com/ – Козацтво XV–XXI ст.  
 4.  http://www.filosof.com.ua/ – Інститут філософії ім. Г. Сковороди  
 5.  http://www.history.org.ua/– Інститут історії України НАН України  
 6.  http://www.holodomor33.org.ua/ – Голодомор 1932–1933 років  
 7.  http://www.honchar.org.ua/ – Музей Івана Гончара (м. Київ)  
 8.  http://www.info-library.com.ua/ – Електронна бібліотека підручників  
 9.  http://www.inst-ukr.lviv.ua/ – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  
 10.  http://www.kplavra.kiev.ua/  –  Національний Києво-Печерський  історико-культурн.заповідник  
 11.  http://www.mundm.kiev.ua/  –  Національний  музей українського народно-декоративного мистецтва (м. Київ)  
 12  http://www.museum.Lviv.ua/ – Львівський музей історії релігії  

13.  http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
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