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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни «Історія України» складена відповідно

до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня

вищої  освіти  бакалавр  за  спеціальністю:  016  спеціальна  освіта;  012

дошкільна  освіта;  231  соціальна  робота;  232  соціальне  забезпечення;  013

початкова освіта; 053 психологія; 071 облік і оподаткування; 073 менеджмент;

111 математика; 227 фізична реабілітація; 014 середня освіта; 104 фізика та

астрономія.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  складний  процес

формування та розвитку різноманітних людських спільнот, який призвів до

виникнення сучасного українського суспільства та створеної ним держави в

контексті загальносвітових цивілізаційних процесів.

Міждисциплінарні  зв’язки:  всесвітня  історія,  історія  світової

культури, історія культури України, політологія, історія держави і права тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Рання та середньовічна історія України. Історія України Нового часу.

2. Історія України ХІХ – поч. ХХІ ст. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Історія  України»  є

сформувати розуміння сутності національної історії як суспільного феномену

і як важливої частини неповторної особистості кожної людини.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія України» є

дослідження суспільно-політичних та соціально-економічних аспектів історії

України на основі досягнень сучасної української історіографії; формування



навичок критичного аналізу історичних відомостей та самостійної точки зору

на історичні події; розуміння багатовимірності історичного процесу та місця

особистості в ньому, усвідомлення людини як центрального суб’єкта історії.

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності: 

загальні: сформованість активної громадянської позиції, усвідомленість

власної історичної суб’єктності, розуміння держави як результату діяльності

суспільства.

спеціальні:  наявність  знань  про  важливі  історичні  події  та  явища,

уміння систематизувати та інтерпретувати історичну інформацію,  наявність

усвідомленого ставлення до подій історії, ідентифікація себе як особистості в

історії своєї країни.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /  4 кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. 

Рання та середньовічна історія України. 

Історія України Нового часу.

Завдання  курсу  історії  України  у  вищій  школі.  Нова  парадигма

історіописання  –  антропологізація  історії  та  розширення  горизонтів

сприйняття історичного знання. Поняття історичної пам’яті. 

Формування  цивілізаційного  простору  східного  слов’янства.  Основні

наукові  концепції  слов’янського  етногенезу.  Київська  Русь  в  національній

історії України. Русь в цивілізаційному контексті. Візантійські та європейські

впливи  на  формування  державності  у  східних  слов’ян.  Хрещення  Русі  на

державному рівні, його цивілізаційне значення. Політична дезінтеграція Русі,



перетворення централізованої держави на федерацію самостійних князівств:

причини та наслідки. Проблема історичної спадкоємності Київської держави.

Значення  Галицько-Волинської  держави  у  формуванні  української

політичної  та  культурної  своєрідності.  Галицько-Волинське  князівство  в

історії Східної Європи. 

Землі  Галичини  та  Поділля  у  складі  Королівства  Польського.

Активізація  культурних  контактів  з  Європою.  Київська,  Волинська  та

Переяславська  землі  у  складі  Великого  князівства  Литовського.  Форми

державного  суверенітету  Русі,  збереження  культури  та  законодавства.

Формування  ранньомодерної  української  нації  у  складі  Речі  Посполитої.

Конфесіоналізація церковного життя, значення в цьому процесі Берестейської

унії.  

Козацтво  як  спосіб  життя  на  прикордонні,  його  етнокофесійна

різноманітність.  Значення  православної  шляхти  та  духовенства  як

організаторів  козацької  самосвідомості.  Заснування  Д.  Вишневецьким

Запорозької  Січі,  її  роль  в  загальноєвропейських  процесах.  Козацтво  в

соціальній структурі Речі Посполитої.  Козацькі  війни кінця  XVI –  початку

XVII ст. як боротьба за національний суверенітет.

Причини і характер національно-визвольної революції 1648 – 1686 рр.,

її  місце  серед  європейських  революцій  XVII ст.  Історичні  обставини

становлення козацької державності,  роль сусідніх держав в цьому процесі.

Війна  Війська  Запорозького  з  Річчю  Посполитою,  виборення  автономії.

Причини  зближення  з  Московською  державою,  наслідки  Переяславської

угоди 1654 р. для подальшої долі української державності.

Різні політичні орієнтації козацької старшини та розкол Гетьманщини в

60-80-х рр.  XVII ст.  «Руїна» як історичний процес та ментальна категорія.

Роль Польщі, Росії та Туреччини в подіях. Роль Гетьманщини в становленні

Російської імперії. Повстання І. Мазепи, його результати та оцінка цих подій

в історіографії. Конституція 1710 р., її значення в історичній пам’яті України.

Гетьманщина під зверхністю Російської імперії після Полтавської поразки. 



Становище українських земель у  складі  Речі  Посполитої  у  XVIII  ст.

Гайдамацький  та  опришківський  рух  на  Правобережжі  та  в  Галичині,

проблема його наукової оцінки. Поділи Речі Посполитої та доля українських

земель. Ліквідація Запорозької Січі. Слобідська Україна у XVIII ст.

Змістовий модуль 2. 

Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. 

Територіальні  зміни  на  землях  України,  їх  економічні  та

адміністративні  результати.  Нові  форми соціального управління,  наступ на

козацьку  автономію.  Формування  в  Україні  нової  моделі  економічних

відносин, зародження капіталістичних форм виробництва.

Дворянська  опозиція  імперському  режиму  та  селянські  повстання.

Національно-культурне  відродження  в  Україні:  ідеї  та  етапи.  Кирило-

Мефодіївське  товариство:  ідеологія,  діяльність,  історичне  значення.

Відродження  на  Галичині,  «Руська  трійця».  Громадівський  рух

Наддніпрянщини  у  60-ті  та  70-ті  рр.  ХІХ  ст.  Народовство  в  Галичині.

Робітничий  рух  в  Україні  в  ХІХ  ст.:  виникнення  революційної  соціал-

демократії.  Земський рух як ліберальна опозиція.  Студентство як авангард

революційного руху. 

Розвиток  промисловості  в  Україні  на  межі  століть.  Становище

сільського господарства. Столипінська аграрна реформа. Українські партії в

Австро-Угорщині  та  Наддніпрянщині.  Революція  1905  р.,  її  вплив  на

політичні й культурні процеси в Україні. 

Причини і характер Першої світової війни. Ставлення до війни різних

класів і політичних партій в Україні. Воєнні дії в 1914—1916 pp. Нищення

українства в роки війни. Українські січові стрільці. 

Причини, характер і періодизація революції 1917-1921 рр. Українська

Центральна Рада як головний орган управління Україною. (березень 1917 —

квітень 1918 pp.) Проголошення Української Народної Республіки, радянсько-

українська війна. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського (29



квітня  —  14  грудня  1918  p.).  Проголошення  Західноукраїнської  Народної

Республіки  (ЗУНР).  Українська  Народна  Республіка  за  доби  Директорії

(грудень  1918  — грудень  1920  pp.)  Причини поразки  і  уроки  Української

національно-демократичної революції.

Утворення Української радянської соціалістичної республіки. Стосунки

між  більшовицькою  Росією  та  УСРР.  Політика  «воєнного  комунізму».

Селянський повстанський рух в Україні.  Культурні процеси в Україні.  Рух

українізації та «розстріляне відродження».

Перехід  до  нової  економічної  політики.  Голод  1921-1923  pp.  Умови

входження  України  до  Радянського  Союзу.  Сутність  радянської  політики

стосовно України. Здійснення колективізації сільського господарства. Голод

1932-1933 pp. Труднощі та успіхи індустріалізації. Соціалістичне змагання і

стаханівський  рух.  Культурна  революція:  винищення  носіїв  української

національної  ідеї.  Масові  репресії  –  апогей  державного  терору.  Підсумки

сталінського керування та проблеми його сучасної інтерпретації.

Західна  Україна  у  складі  Польщі.  Українські  землі  у  складі  Румунії.

Закарпаття у складі Чехословаччини. Культурна політика східноєвропейських

держав стосовно українців. Діяльність Організації українських націоналістів

напередодні Другої світової війни.

Роль радянсько-німецького договору 1939 р. в процесах, що призвели

до початку бойових дій. Приєднання західних українських земель до СРСР.

Процес  радянізації,  його  неоднозначність.  Початок  німецько-радянської

війни. Організація оборони країни. Бойові дії на території України, визначні

військові операції та їх значення для ходу війни. Фашистський окупаційний

режим в Україні. Боротьба радянських партизан та Української повстанської

армії  з  окупантами.  Перелом  в  ході  війни  і  початок  визволення  України.

Завершення війни в Європі, капітуляція Німеччини. Українське суспільство у

1943-1945 pp. 

Зміни  у  міжнародній  обстановці  та  внутрішньополітичному  житті

України  після  Другої  світової  війни.  Відбудова  і  подальший  розвиток



промисловості  України. Становище в сільському господарстві  у повоєнний

період.  Голод в Україні  1946—1947 pp.  Культурне життя  у повоєнні  роки.

Процес десталінізації та лібералізація суспільно-політичного життя. Розвиток

економіки.  «Шестидесятники»  –  філософія  свободи.  Опозиційний  рух  в

УРСР, його варіанти. Духовне життя суспільства.

Міжнародне  становище  –  гонка  озброєнь  та  початок  діалогу  двох

систем.  Соціально-політичне  життя  СРСР  та  УРСР,  його  проблеми.

Соціально-економічні  проблеми  доби  «застою».  Наростання  кризи  в

суспільно-політичному житті. Дисидентський рух. Культурне та ідеологічне

життя доби «застою».

Спроби подолання  системної  кризи.  Початок  перебудовного процесу.

Конституційна реформа та її наслідки. Крах командної економіки. Піднесення

національно-визвольного  руху.  Початок  політичної  структуризації

суспільства. Суверенізація УРСР. Народження незалежної України.

Успіхи і труднощі державотворення в Україні. Формування політичної

системи.  Побудова  незалежної  держави.  Конституційний  процес.  Сучасне

політичне  життя  України.  Проблеми  реформування  економіки.  Основні

напрями  етнополітики.  Шляхи  духовного  відродження  народу.  Україна  і

зовнішній світ. Свято Майдану та його уроки.
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4. Форма підсумкового контролю результативності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит.

5. Засоби діагностики результативності навчання

Засобами діагностики результативності навчання є поточне оцінювання

відповідей  студентів  на  семінарських  заняттях,  оцінювання  написаних

студентами рефератів, оцінювання самостійної роботи студентів.
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