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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних  

ЕСТS – 4 

 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки                      

 

Спеціальність:  

053  Психологія  

 

Спеціалізація:  

Психологія 

Вибіркова  

(за вибором студента) 

Рік підготовки 

 1-й 

Загальна кількість  

годин – 120 

 

Семестр 

1-й 2-3-й 

Рівень вищої освіти:  

перший (бакалавр) 

Лекції  
34 6 

Практичні заняття 

16 4 

Самостійна робота 

69 80 

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю – Іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної  роботи становить:  

▪ для денної форми навчання  

▪ для заочної форми навчання – 13% : 87%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вибіркової навчальної дисципліни Історія та культура 

України складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців  першого бакалаврського рівня вищої освіти,  галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 053 «Психологія», 

спеціалізації «Психологія». 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: це наука про появу людей 

на території сучасної України, їх розселення та спосіб життя, етногенез 

українського народу, його стосунки з іншими народами, матеріальний та 

духовний розвиток, боротьбу за свою незалежність. Іншими словами, історія 

– це, насамперед, бачення, яке вимагає часової та просторової відстані при 

твердому об’єктивному аналізі. 

Мета навчальної дисципліни: розвинути у студентів національну 

самосвідомість; виховати у них патріотичні, морально-етичні переконання, 

розуміння причетності до тисячолітньої історії українського народу; надати 

студентам навички наукового аналізу, спрямовані на забезпечення 

самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчити на 

практиці працювати з історичними джерелами i науковою літературою; 

діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінювати 

суспільні явища i події, виробити вміння застосовувати набуті знання з 

icтopiї у повсякденній.  

Завдання вивчення дисципліни «Історія та культура України»: 

❖ ознайомити студентів з новими підходами до вивчення історії та культури 

України; 

❖ сформувати у них критичне ставлення до аналізу історико-культурологічного 

матеріалу; власний погляд на історичні явища та події; неупереджене 

ставлення до інших етносів, етнічних груп, окремих осіб та їхньої ролі в 

історії; історичне, соціокультурне мислення; усвідомлення ролі та місця 

України в світовій історії та культурі. 

 

Знання та розуміння: 

❖ основні явища та процеси суспільно-політичного, соціально-економічного, 

національно-культурного життя українського народу. 

❖ використовувати наукову та науково-популярну літературу, документальні 

джерела для пізнання історії; 

❖ самостійно пояснювати найважливіші процеси в Україні, відстоювати свою 

думку; 

❖ аналізувати та критично оцінювати історію України, постійно 

вдосконалювати своє розуміння цих процесів. 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 120 год., із них: 30 год. – лекції, 30 год. – семінарських занять. 

 



 
 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.   

Вступ. Історія та культура України з найдавніших часів  

до першої половини ХVII ст. 

   Тема 1. Історичні процеси на теренах України в період кам’яного 

віку та в добу палеоліту і раннього заліза.  
Предмет, методи, принципи і  функції історії та культури України. 

Періодизація, історіографія, джерела історії та культури України;  

Культурно-історичні процеси доби первіснообщинного ладу на території 

України; Племена раннього залізного віку на території України (І тис. до н.е. 

– сер. І тис. н. е.); Антична цивілізація у Північному Причорномор’ї. 

 

Тема 2. Історія та культура Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави.  

Становлення Київської Русі, її державний устрій; Соціокультурні  

процеси  в  Київській  Русі:  еволюція  суспільно-політичного устрою, етнічні 

процеси, духовна культура; Монголо-татарська навала та її наслідки для 

Київської Русі; Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі; 

Культура Київської Русі, Галицько – Волинського князівства (мова та 

писемність, література і фольклор, містобудування та архітектура, 

особливості галицької архітектури, живопис та декоративно-прикладне 

мистецтво). 

 

  Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав. 

Національно-культурні процеси й духовне життя в Україні у ХІV – XV 

ст.  

Політична ситуація в Східній Європі ХІУ – першій половині ХУІ 

ст.(Московія, Польща, Литва, Угорщина). Боротьба за українські землі. 

Захоплення Великим князівством Литовським українських земель; 

Становище українського населення у складі Великого князівства 

Литовського та Польщі. Люблінська та Берестейська унія їх вплив на 

становище українського народу; Релігійне становище в Україні (течії, 

полеміка, утворення релігійних братств, діяльність єзуїтського ордену); 

Культура України в ХІV – першій половині ХVІІ ст. 

 

 

 

 

  



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Історія та культура України періоду Нової доби (1648-1917 рр.) 

  

Тема 4. Виникнення та становлення українського козацтва.  

Виникнення українського козацтва. Заняття, звичаї та побут козаків. 

Козацька символіка. Запорізька січ. Перші гетьмани. Реєстрове козацтво. 

Козацькі походи на Крим та Туреччину. Боротьба козацтва проти соціального 

та національного гніту. Національно-релігійний рух і культура України 

наприкінці XVІ – початок XVІІ ст. 

 

Тема 5. Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-

культурологічний аспект  

Причини, характер та рушійні сили. Військові дії 1648-1653 рр. Основні 

україно-польські договори. Проблема союзництва в ході Визвольної війни. 

Союз з кримським ханом. Українсько-російські зв’язки в роки війни. 

Переяславська рада та Березневі статті1654 р.  Соціально-історичні умови 

становлення і розвитку культури доби Гетьманщини. 

 

 

Тема 6. Українська державність наприкінці ХУІІ – ХУІІІ ст. 

Культура українського народу в другій половині XVII – XVIII ст.  

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. Соціально-

історичні умови становлення і розвитку культури др. полов. XVII-XVIII ст. 

 

 Тема 7. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. 

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських 

земель у складі двох імперій наприкінці XVIIІ – у ХІХ ст. Наддніпрянська 

Україна у ХІХ ст. Реформи Олександра ІІ та їх вплив на соціально-

економічний розвиток краю. Західноукраїнські землі у складі Австрійської 

імперії наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. Розвиток культури і науки під владою 

двох імперій. 

 

Тема 8. Суспільно-політичний та культурний розвиток України в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Формування українського національного відродження. Причини 

виникнення та діяльність громадівського руху. Формування політичних 

партій на території України. Українські політичні партії початку ХХ ст. 

Розвиток української культури у першій половині ХІХ ст. Українська 

культура в другій половині ХІХ ст. 

 

  



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.  

Новітня доба в історії та культурі України 

 

Тема 9. Україна у першій половині ХХ ст. Українська національно-

демократична революція.  

Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст. 

Столипінська земельна реформа та її наслідки.  Україна в Першій світовій 

війні. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. Причини, передумови 

та початок української національно-демократичної революції. Створення 

УЦР та її Універсали.  Українська держава П. Скоропадського. Україна в 

період Директорії УНР. Новітні тенденції, національна самобутність у 

театральному, образотворчому мистецтві та літературі у часи Центральної 

Ради, Гетьманату, Директорії УНР. 

 

Тема 10. Україна під владою більшовиків. Українська культура в 

міжвоєнний період.  

Окупація України більшовиками. Запровадження політики «воєнного 

комунізму». Нова економічна політика в Україні: причини, суть, наслідки. 

Причини та масштаби голоду 1921-1923 рр. Соціально-економічні та 

політичні перетворення в 1924–1938 рр.  Західноукраїнські землі у 20–30-х 

роках. Культура і духовне життя в роки непу. 

 

Тема 11. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.).  

Причини та початок другої світової війни. Об’єднання західноукраїнських 

земель з Радянською Україною. Німецька окупація України. Рух Опору. 

Наслідки для України другої світової війни. Українська культура в роки 

Другої світової війни 

 

Тема 12 Україна у складі СРСР (50-80-ті рр. ХХ ст.)  

Україна в період повоєнної відбудови та тимчасової лібералізації 

радянського суспільства (1945-1964 рр.). Значення України в міжнародній 

діяльності після другої світової війни. Суспільно-політичне життя. Політичні 

та суспільно-економічні процеси і розвиток культури України (середина 50 

— п. п. 60-х років). Наростання кризових явищ у соціально-економічному і 

політичному житті України (друга половина 60 – середина 80-х років) 

 

Тема 13. Проголошення незалежності Української держави. 

Культурне життя української еміграції.  

Україна на шляху незалежності (1991–1999 рр.). Розгортання 

державотворчого процесу. Спроби реформування економіки і причини їх 

невдач. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки  незалежної України. 

Проблеми типологізації еміграції. Особливості процесу еміграції з України. 

Культурна праця української діаспори в Європі Внесок українців Америки та 



Австралії у світову та українську культуру. Культурне життя українців у 

Росії. 

 

ТЕМИ ТА МЕТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.   

Вступ. Історія та культура України з найдавніших часів  

до першої половини ХVII ст. 
 

 Тема 1.Вступ до курсу «Історія та культура України». Формування 

етнокультурної спільноти на території  України. 

Мета: сформувати розуміння історіографічних підходів до історико-

культурологічних процесів, засвоїти; принципи формування схем 

концепцій історії України, вплив геополітичного розташування 

держави на історико-культурні процеси формування української 

нації, прадавню історію  людської цивілізації на території України та 

витоки українського народу. 

Література: основна[1], [2],[8],[11], додаткова - [8], [12], [38],[26],[60], [99] 

 

Тема 2. Латентна доба української історії (кінець XIV – перша 

половина XVII ст.). 

Мета: з’ясувати особливості боротьби іноземних держав за 

територіальну спадщину Київської Русі. Захоплення Великим 

князівством Литовським українських земель, проблеми 

польської експансії на українські землі, результати унійних 

процесів та уній для українського народу, розкрити специфіку 

церковних  відносини в Україні в контексті Реформації і 

контрреформації в Європі. Української  духовної культури доби 

Відродження та Реформації XV - XVІ ст. як складова 

загальноєвропейських культурних процесів.  

Література: основна[2], [8],[17]; додаткова - [4], [7], [9],[11],[23], [24] [39], 

[59], [71],[88],[90]. 

 

Тема 3. Козацтво. Національна революція українського народу 

середини XVII ст. 

Мета: визначити феномен козацької культури та особливості формування 

козацького стану (Виникнення козацтва. Заснування січових шкіл та 

церков. Музична культура козаків). З’ясувати причини та умови 

заснування і розвиток Запорізької Січі, сформувати розуміння 

особливостей реєстрового козацтва та його історичне значення, 

з’ясувати передумови, хід та рушійні сили визвольної війни 

українського народу середини ХVІІ ст., розкрити особливості 

внутрішньої та  зовнішньої політики Б. Хмельницького. 



Література: основна[4], [6], [11], [17]; додаткова - [1], [7], [8],[10],[31], [40] 

[70], [74], [96],[98]. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Історія та культура України періоду Нової доби (1648-1917 рр.) 

 

Тема 4. Культура українського бароко (XVII - XVIII ст.) 

Мета: визначити особливості суспільно-політична ситуація в Україні 

у XVH - ХУШ ст. та їх вплив на ідейні та естетичні засади бароко. 

Своєрідність формування українського бароко.  

Література: основна - [4], [6], [11], [17]; додаткова - [1], [7], [8],[10],[31], 

[40] [70], [74], [96], [98]. 

 

Тема 5. Українські землі в добу Руїни та Гетьманщини. 

Мета: визначити причини, суть, наслідки періоду Руїни в історико-

культурологічному процесі. З’ясувати :особливості гетьманування І 

Виговського та П. Дорошенка  та який вплив іноземних держав на 

внутрішньополітичний розвиток України того часу; ідею 

державності України гетьмана І. Мазепи в умовах Північної війни. 

Розкрити процес інкорпорації Російською державою 

Гетьманщини(1709-1786). 

Література: основна - [3], [4], [12], [15]; додаткова - [1], [7], [8],[22],[30], 

[25] [67], [70], [74]. 

 

Тема 6. Модернізаційні зміни в українському суспільно-

політичному життя (кінець ХУІІІ-ХІХ ст.) 

Мета: з’ясувати наслідки для українського народу геополітичних змін у 

Східній Європі наприкінці XVIII століття. Історичні умови розвитку 

культури к. XVІІІ - середини ХІХ ст. (Побутування українських 

земель у складі двох імперій - Російської та Австро-Угорської. 

Русифікація та полонізація українців. Валуєвський циркуляр. Емський 

указ). Розкрити особливості уукраїнського національного 

Відродження (кінець XVIII - середина XIX ст.), феномен Т. Шевченка 

в українській історії та культурі; культурно-просвітницької діяльністі 

українського дворянства козацького походження на Лівобережжі та 

польсько-української шляхти на Правобережжі. Діяльність «Руської 

трійці». Кирило-Мефодіївське братство. Громадівський рух. 

Виникнення політичних рухів і партій. Здійснити порівняльний аналіз 

впливу проведених реформ в Австрійській та Російській імперіях в 

XIX ст. на українські землі (освіта, наука, суспільно-економічний 

розвиток). 

 

Література: основна - [8], [9], [15], [16]; додаткова - [4], [16], [19],[26],[39], 

[41] [46]. 

 



 

Тема 7. Українська культура на шляху національного 

відродження (друга половина  ХІХ – перше двадцятиріччя ХХ ст.) 

Мета: визначити особливості становлення української культури в контексті 

суспільно-політичних подій ХІХ – поч. ХХ ст.;особливості розвитку 

української культури в період національно-визвольних змагань 1917 

– 1920 рр. Охарактеризувати процеси українізації 1920-х рр. та їх 

вплив на розвиток освіти, науки, літератури, архітектури, музичного 

і театрального мистецтва в Україні. Дати визначення поняттю 

«розстріляне Відродження» в українській історії 

 

Література: основна - [3], [4], [15], [16]; додаткова - [3], [15], [35],[37]. 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.  

Новітня доба в історії та культурі України 

 

Тема 8. Українська революція 1917–1921 рр. 

Мета: визначити - особливості державотворчої  діяльності Української 

Центральної Ради, здобутки та прорахунки гетьманування П. 

Скоропадського, відновлення Української народної республіки 

(директорія);боротьби українських військ у» трикутнику смерті», 

Визначити прорахунки і здобутки уряду ЗУНР. 

Література: основна - [8], [10], [16], [13]; додаткова - [40], [56], [67], [76], 

[72], [82]. 

 

Тема 9. Україна на шляху сучасного державотворення. 

Мета:з’ясувати особливості діяльності опозиційного руху в радянській 

Україні, його історичне значення; економічні проблеми незалежної 

України на шляху побудови ринкової економічної моделі;утвердження 

принципів плюралізму в ідеологічно-культурній царині. Реалізація 

принципу свободи совісті. Національне відродження у 90-х роках.  

Основні напрямки зовнішньої політики України 

Література: основна - [2], [8], [16]; додаткова - [3], [15], [35],[37],[40], [51]. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА  

Студенти мають опрацювати самостійно тематики дотичні до 

лекційного курсу (І) та підготувати розгорнуту письмову відповідь на 

запропонований блок запитань (ІІ): 

І 
1.Стародавні слов’яни на українських землях.  



2.Політична історія Київської Русі. Головні напрямки внутрішньої та 

зовнішньої політики.  

 3.Питання про давньоруську народність і етногенез українського народу.  

4. Проблема характеру суспільно-політичного ладу на Русі в історіографії.  

5. Періодизація політичної історії Галицько-Волинської держави.  

6. Розчленування українських земель в ХІІІ-ХУ ст.  

7. Козацько-селянські повстання кінця ХУІ ст. та 20-30-х рр. ХУІІ ст. 

(Криштоф Косинський, Семерин Наливайко, Іван Трясило, Іван Сулима). Їх 

наслідки.  

8. Наступ російського царизму на українську автономію. Ліквідація 

Гетьманщини.  

9. Геополітичні зміни в Україні в ІІ пол. ХУІІІ ст.  

10. Слобожанщина у ХУІІІ ст.  

11. Національно-визвольний рух у Західній Україні в ХІХ ст.  

12. Українське національне Відродження ХІХ ст., його особливості. 13. 

Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст.  

14. Особливості російської демократичної революції 1917 р. в Україні.  

15. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення в Західній Україні.  

16. Головні здобутки українського Відродження 20-х років.  

17. Масові репресії 30-х рр. в Україні.  

18. Організація українських націоналістів: стратегія і тактика.  

19. Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку 

Другої світової війни.  

20. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.  

21. Харківщина у Великій Вітчизняній війні.  

22. Національна політика в СРСР (1945-1990 рр.).  

23. Суспільно-політичні рухи України в 90-х рр. – на початку ХХІ ст. 
 

ІІ 

1. Поясніть, чому український народ вважається автохтоном на 

своїй землі. 

2. Визначте причини заснування і причини загибелі античних 

колоній у Північному Причорномор’ї, охарактеризуйте їх розвиток.   

3. Розкрийте суть основних теорій походження Київської Русі.  

4. У чому полягає суть Магдебурзького права, і які українські 

міста здобули його першими? 

5. Доведіть, що після смерті Б.Хмельницького в Українській 

державі розгорнулася громадянська війна.  

6. Чиї інтереси захищав І.Мазепа? Обґрунтуйте свою відповідь 

фактами.  

7. Доведіть, що в другій половині ХVІІІ ст. відбувалося обмеження 

української автономії Росією.  

8. Доведіть, що в XVIII ст. почали в економіці розвиватися 

капіталістичні відносини. 

9. Чи вважаєте ви, що кріпацтво в Україні було наслідком 



внутрішнього соціально-економічного розвитку чи наслідком діяльності 

російського царизму. 

10. Охарактеризуйте повноваження Тимчасового уряду і Рад після 

Лютневої революції 1917 р. 

11. Проаналізуйте причини падіння Центральної Ради. 

12. В чому суть аграрної політики Директорії ? Як вона була 

сприйнята населенням? 

13. Яке значення мав „ зимовий похід” армії УНР ? Як він був 

проведений? 

14. Дайте узагальнюючу характеристику ставлення до більшовицької 

політики в Україні з боку різних верств населення і політичних організацій. 

15. Проаналізуйте причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. 

16. Які зміни відбулися в економічному житті в Україні в роки 

НЕПу? Чи вичерпані були можливості України на рейках НЕПу? 

17. Розкрийте сутність договорів між СРСР та Німеччиною у 1939 р. 

 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з дисципліни 

„Історія та культура України” здійснюється під час практичних занять на 

підставі:  

• усного опитування, яке включає перевірку знань відповідного 

теоретичного матеріалу та правильність виконання індивідуальних 

та практичних  завдань;  

• поточне оцінювання вивчення кожного змістового модулю;   

• оцінки за індивідуальну самостійну роботу;  

• письмового контролю (аудиторної тематичної контрольної 

роботи), яка включає відкриті запитання та пропозиції: 1) дати 

визначення змісту основних фундаментальних понять; 2) навести 

власне бачення та розуміння матеріалу, тощо.  

• підсумковий письмовий іспит. 

Для складання іспиту з дисципліни «Історія та культура України» 

студент має засвоїти матеріал відповідно до програми курсу; ліквідувати (за 

наявності) заборгованість за пропуски практичних занять або незадовільні 

оцінки; мати позитивні результати поточного контролю знань (мінімальна 

сума балів за результатами поточного контролю – 36 балів, максимальна – 60 

балів). 

Студенти, які не виконали комплексу контрольних поточних робіт, 

відповідно до модулів дисципліни, не набрали за результатами поточного 



контролю мінімальну кількість балів – 36, не перездали «Н», «НГ», до іспиту, 

не допускаються. 

Іспит проводиться в письмовій формі на основі екзаменаційних білетів, 

затверджених кафедрою. В білет обов’язково входить зри питання на які 

студент повинен дати розгорнуту змістовну відповідь. 

Перевіряючи відповіді, викладач оцінює рівень знань з кожного 

питання. Остаточне оцінювання рівня знань за результатами іспиту 

вписується в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента з 

урахуванням шкали оцінювання знань і вмінь студентів відповідно до вимог і 

рекомендацій Європейської кредитно-трансферної системи. 

Нижче наведена шкала оцінювання знань і вмінь студентів, в якій 

враховані вимоги і рекомендації Європейської кредитно-трансферної 

системи (ECTS): 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

Дисципліна «Історія та культура України» 

 

1. Предмет, методи, принципи і  функції історії України. 

2. Періодизація, історіографія, джерела історії та культури України. 

3. Поняття етносу та теорії етногенезу. Формування та розвиток поняття «нація». 

4. Значення" Просвіти" у культурно - освітянському русі на сході й заході 

Україні. 

5. У чому полягає складність і суперечливість запровадження християнства на 

Русі. 

6. Поняття «культура»: сутність, функції, структура. 

7. Історичні етапи становлення української культури. 



8. Вплив Європи на формування української культури. Феномен “Великого 

кордону” у формуванні української культури. 

9. Схеми-концепції історії України. 

10.  Вплив Європи на формування української культури. Феномен “Великого 

кордону” у формуванні української культури. 

11. Становлення Київської Русі, її державний устрій (ІХ – ХІІ ст) 

12. Причини занепаду Київської Русі та його наслідки. Давньоруські князівства 

на терені України. 

13. Соціальний та політичний устрій Київської Русі. 

14. Українська культура доби Ренесансу( ХУ– перш..пол.ХУ1 ст.). 

15. Соціальний та політичний устрій Київської Русі. 

16. Національна українська символіка. 

17. Першопочатки людського життя на терені України. Трипільська культура. 

18. Скіфо-сарматська доба в Україні. Україна та античний світ.. 

19. Етногенез слов’ян. Східнослов’янські племінні союзи на території України. 

20. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі: політичний, 

соціокультурний устрій 

21. . Монголо-татарська навала та її наслідки для Київської Русі 

22. Люблінська та Берестейська унія їх вплив на становище українського народу. 

23. Боротьба іноземних держав за територіальну спадщину Київської Русі. 

Захоплення Великим князівством Литовським українських земель. 

24. Діяльність братств та єзуїтських колегіумів як культурно-освітніх осередків. 

25. Характерні ознаки культури Відродження: розвиток освіти, розвиток 

книгодрукування на теренах України українські гуманісти (Юрій Дрогобич, 

Станіслав Оріховський. Павло Русин, Себастян Кленович). 

26.  Особливості розвитку та значення полемічної літератури (основні 

представники). 

27. Становище українського населення у складі Великого князівства 

Литовського та Польщі. 

28. Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV – першій 

половині XVI ст. (розвиток міст, Магдебурзьке право, фільваркове 

господарство, цexoвa систeмa oргaнiзaцiї рeмiсництвa). 

29. Виникнення українського козацтва. Заняття, звичаї та побут козаків. 

Козацька символіка. 

30. Запорізька січ. Перші гетьмани. Реєстрове козацтво. Козацькі походи на 

Крим та Туреччину. Боротьба козацтва проти соціального та національного 

гніту. 

31. Феномен козацької культури та особливості формування козацького 

стану (Виникнення козацтва. Заснування січових шкіл та церков. 

Музична культура козаків). Заснування, устрій і розвиток Запорізької 

Січі. 

32. Реєстрове козацтво та його історичне значення. 

33. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.: передумови, хід та 

рушійні сили. 

34. Внутрішня і зовнішня політика Б. Хмельницького. 



35. Переяславська рада та Березневі статті1654 р.  

36. Становлення  Української  козацької  держави  в  ході  Визвольної  

війни українського народу. Ідея монархізму Б.Хмельницького. 

37. Іван Мазепа. Спроба відновлення незалежної Української держави.  

38. Політика Катерини ІІ щодо України. Інтеграція Гетьманщини до Російської 

імперії. 

39. Суспільно-політична ситуація в Україні у XVH - ХУШ ст. 

40. . Розвиток освіти й науки. «Золота доба» Києво-Могилянської академії 

(ПМогила. І.Гізель. І.Галятовський). 

41. Література, усна народна творчість і театр епохи бароко (Полемічна, 

ораторсько-проповідницька, історико-мемуарна проза. Козацькі літописи. 

Жанри барокової поезії. 

42. Ідейні та естетичні засади бароко. Своєрідність формування українського 

бароко. 

43. Період Руїни: причини, суть, наслідки. Гетьманування І. Виговського. 

44. Боротьба гетьмана П. Дорошенка за відновлення єдиної незалежної 

Української держави. Вплив іноземних держав на внутрішньополітичний 

розвиток України. 

45. Конституція П.Орлика.  

46. Гайдамацький рух. Коліївщина1768 р. (причини виникнення, рушійні 

сили, результати). 

47. Інкорпорація Росією Української держави (1709-1786). Гетьмани-

реформатори П.Полуботок, Д.Апостол, К.Розумовський.  

48. Геополітичні зміни у Східній Європі наприкінці XVIII століття та їх 

наслідки для українського народу. Історичні умови розвитку культури 

к. XVІІІ - середини ХІХ ст. 

49. Правобережна Україна в складі Польщі в кінці XVII – XVIIІ ст.  

50. Соціально-історичні умови становлення і розвитку культури др. полов. 

XVII-XVIII ст. 

51. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ 

українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій 

наприкінці XVIIІ – у ХІХ ст. 

52. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ 

– ХІХ ст. 

53. Українське національне Відродження (кінець XVIII - середина XIX ст.): 

причини, суть, етапи. 

54. Феномен Т. Шевченка в українській історії та культурі. 

55. Культурно-просвітницька діяльність українського дворянства 

козацького походження на Лівобережжі та польсько-української 

шляхти на Правобережжі (кінець XVIII - середина XIX ст.) 

56. Діяльність «Руської трійці». Кирило-Мефодіївське братство. 

57. Громадівський рух. Виникнення політичних рухів і партій. 

58. Особливості розвитку української культури в період національно-

визвольних змагань 1917 – 1920 рр. 



59. Процеси українізації 1920-х рр. та їх вплив на розвиток освіти, науки, 

літератури в Україні. “Розстріляне Відродження”. 

60. Державотворча діяльність Української Центральної Ради. 

61. Українська держава гетьмана П.Ск оропадського 1918 р. 

62. Селянський повстанський рух в Україні в1918 –1921 рр. Н.Махно. 

63. Директорія і відновлення Української народної республіки. 

64. Прорахунки і здобутки уряду ЗУНР. 

65. Михайло Грушевський – політик, громадський діяч і науковець;  

66. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній царині. 

Реалізація принципу свободи совісті. Національне відродження у 90-х 

роках.   

67. Радянська Україна в30-х роках ХХ ст.: Індустріалізація та 

колективізація. 

68. Формування політичних партій на території України. Українські 

політичні партії початку ХХ ст. 

69. Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст. 

Столипінська земельна реформа та її наслідки. 

70. Україна в Першій світовій війні. Плани Антанти і Троїстого союзу 

щодо України. 

71. Причини, передумови та початок української національно-

демократичної революції. Створення УЦР та її Універсали. 

72. Окупація України більшовиками. Запровадження політики «воєнного 

комунізму». 

73. НЕП в Україні: причини, суть, наслідки. 

74. Причини та масштаби голоду 1921-1923 рр. 

75. Причини та масштаби голоду 1932-1933 рр. 

76. Причини та початок Другої світової війни. 

77. Німецька окупація України. Рух Опору. 

78. Наслідки для України Другої світової війни. 

79. Українська культура в роки Другої світової війни 

80. Україна в період повоєнної відбудови та тимчасової лібералізації 

радянського суспільства (1945-1964 рр.). 

81. Значення України в міжнародній діяльності після Другої світової війни. 

Суспільно-політичне життя. 

82. Основні напрямки зовнішньої політики України  в добу Незалежності. 

83. Україна на шляху незалежності (1991–1999 рр.). Розгортання 

державотворчого процесу. Спроби реформування економіки і причини 

їх невдач. 

84. Особливості формування української діаспори. Культурна праця 

української діаспори. 

85. Інкорпорація Росією Української держави (1709-1786). Гетьмани-

реформатори П. Полуботок, Д. Апостол, К. Розумовський.  

86. Антиукраїнська діяльність І та II Малоросійських колегій і Правління 

гетьманського уряду. 

87. Підсумки та наслідки Другої світової війни для України.  



88. Відлига” 50-60 рр. ХХ ст. в Україні та її наслідки. 

89. Гетьмани П. Тетеря та І. Брюховецький. Андрусівський мир та його 

трагічні наслідки для українського народу. 

90. Політичний розвиток України в90-х роках ХХ– на початку ХХІ ст. 

Сучасні політичні партії України. 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальна програма дисципліни „Історія та культура України”, лекції 

мульти-медійні презентації. 

2. Плани семінарських занять з дисципліни. 

3. Тестові завдання для контролю поточної успішності та самостійної роботи з 

дисципліни „Історія та культура України”. 
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1. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.  

2. Бойко О.Д. Історія України. Навч. посібн. 3-тє видання доповнене / 

О.Д. Бойко. – К.: “Академвидав”, 2010. – 688 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / 
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10. Кульчицький С.В. Нотатки про українські революції / 

С. Кульчицький.– К, 2001. 

11. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. 

12. Мала енциклопедія українського козацтва. – Донецьк, 2000. 

13. Малий словник історії України. – К., 1997. 

14. Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. – К., 1995. 

15. Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998.  

16. Хрестоматія з історії України. – К., 1993 

17. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 

XVIII ст. / Н.М. Яковенко. – К.: Генеза, 2001. – 532 с. 

 

 

 

 



Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної 

дисципліни 

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - 

К., 1993. 

2. Бібіна О.В.Історіографія історії    України [Електронний ресурс] : 

Навч. пос. / О. В. Бобіна. — Миколаїв : УДМТУ, 2002. — 24 с. 

3. Бойко О. Д. Історія України. Посібник / О. Д. Бойко. – К. : «Наукова 

думка», 2007. – 350 с.  

4. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до 

кінця ХІХ ст. Навчальний посібник для вузів / В. Й. Борисенко. –К. : 

«Знання», 1998. – 300 с.  

5. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. - К., 1995. 

6. Брайчевський М. Ю. Походження Русi. – К., 1968.  

7. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 

року. - К., 2005. 

8. Винар Л. Козацька Україна. – Київ – Львів – Нью-Йорк – Париж, 

2003. 

9. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний 
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ресурс]. - Режим доступу до 

джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf 

10. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1994. 

11. Гапченко О. В. Становлення гуманістичних засад національної 

освіти в Україні другої половини XVI – першої половини XVII ст. -

 Режим  доступу до джерела : irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.. 

12. Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V 

століття перед Христом. – К., 1992. 

13. Гетьмани України. Історичні портрети: Збірник. - К., 1991. 

14. Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські 

відносини другої половини XVII - першої чверті XVIII ст. - К., 1995. 

15. Грицак Я. Й.  Нарис iсторiї  України:  формування  модерної  

української нації  XIX - XX ст. – К., 1996.   

16. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : «Генеза», 1996. – 250 с. 

17. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / 

М.С. Грушевський. – К., 1990. 
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19. Губарев В. К. Історія України: Конспект лекцій для студентів і 

викладачів / В. К. Губарев. – Донецьк : ВІТА, 2004. – 230 с.  

20. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. - М.,1992. 

21. Гуржій О., Корнієнко В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. - 

Київ: Україна, 2001.  

22. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. - К., 1999. 

23. Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом / ХІУОСУПІ ст. 

/ - Л., 1991. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. - К., 

1997.  

24. До проблеми Ренесансу в українській літературі   -

 Режим доступу до джерела :http://www.medievist.org.ua/2013/02/blog

-post_838.html 

25. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах./ Упоряд. С. Павленко/.- 

Київ: "Києво-Могилянська академія", 2007.  

26. Дорошенко Д. I. Нарис історії України. – Львів, 1991.  

27. Еволюція світогляду Станіслава Оріховського - 

Режим доступу до джерела :http://www.medievist.org.ua/2015/04/blog-

post.html; 

28. Ефименко А. История украинского народа / А. Ефименко. – К. : 

«Наукова думка», 1994. – 120 с. 

29. Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда. - Харків, 2007. 

30. Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації / Л.Л. Залізняк. – К., 

1997. 

31. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. - 

Львів, 1999. 

32. Історичне  джерелознавство:  Підручник  для  студентів  історичних  

спеціальностей  вищих  навчальних  закладів/  Я.  С.  Калакура,  І. 

Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. – К., 2002.  
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37. Історія України ХХ– початку ХХІ століття: навч. посіб. / П. П. 
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