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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань:  

10 Природничі науки;  

18 Виробництво і технології 

Спеціальність:  

101 Екологія;  

183 Технології захисту 

навколишнього середовища  

Вибіркова  

Модулів – 1  Освітня програма:  

Екологія та охорона 

навколишнього середовища;  

Технології захисту 

навколишнього середовища  

Рік підготовки: 1-й  
Змістових модулів – 2  

Загальна кількість годин – 90  Семестр -- 1-й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних –

3; самостійної роботи студента 

– 3.  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр  

Лекції -- 15 год.  

Семінарські -- 30 год.  

Самостійна робота -- 45 год.  

Вид контролю: іспит  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить для денної форми навчання – 1:1.  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета вивчення дисципліни «Історія України» – поглиблення знань з історії України в 

критично-аналітичному контексті у відповідності до потреби: 1) формування свідомого, 

патріотичного громадянина з критичним складом мислення; 2) формування громадянського 

демократичного суспільства і суверенної правової держави.  

Завдання дисципліни – а) формування системи поглядів на минуле, сучасне і майбутнє 

України на основі критичного аналізу особливостей історичного розвитку «великої і малої  

Батьківщини»; b) виявлення закономірностей історичного розвитку українського суспільства;  

с) опанування проблемно-хронологічного підходу в історії України і методів наукового пізнання.  

В основу навчального курсу покладено проблемно-хронологічний підхід. Він передбачає 

поглиблене вивчення окремих, найбільших складних і актуальних проблем історії України. 



4  

Такий підхід виключає механічне повторення шкільної програми і відповідає особливостям і 

запитом вищої технічної, інженерної школи.  

В результаті опанування курсу студенти мають знати:  

– основні/базові факти і події історії України, тенденції історичного розвитку протягом 

століть;  

– підходи і трактування базових фактів, подій, тенденцій в історії України; – причинно-

наслідкові зв’язки тенденцій історичного розвитку України.  

В результаті опанування курсу студенти мають уміти:  

– критично аналізувати події і факти в їх причинно-наслідковому зв’язку;  

– критично осмислювати, за допомогою набутих історичних знань, сучасне життя країни; 

– уміти користуватись навчальною, довідковою, методичною літературою.  

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних компетентностей 

та програмних результатів навчання:  

 Спеціальність: 101 «Екологія»  

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища»  

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).  

  

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.  

ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної 

аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення.  

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

  

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища»  

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища»  

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач  
Програмні результати навчання  

К 10. 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.  

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому.  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль 1. Етнополітична історія України: особливості, основні етапи і  

складові елементи  

Тема 1. Історіографія історії України  

Література: [Базова 2 (Т. 1 – сс. 13–34), Допоміжна 1 (сс. 3–25)]  

Тема 2. Особливості етнополітичної історії України  

Література: [Базова 10 (сс. 31–36, 70–71), 3 (сс. 24–32); Допоміжна 8 (сс. 3–169, 426–507)].  

Тема 3. Історія української держави  

Література: [Базова 10 (сс. 22–31, 40–66, 88–94, 161–174, 316–372, 380–384, 580–607), 2 (Т. 

1– сс. 55–72, 77–107, 110–133, 192–224; Т. 2 – сс. 10–30, 15–161, 457–545), 3 (сс. 4–69, 145–165, 

296–332)]  

Тема 4. Політичний рух в Україні  

Література: [Базова 10 (сс. 225–233, 474–482, 503–505, 512–518), 2 (Т. 2 – сс. 285–296,  

303–309, 310–311, 315–324, 327–333, 408–426)]  

Тема 5. Україна в системі міжнародних відносин  

Література: [Базова 10 (сс. 442–470, 641–673), 2 (Т. 1 – сс. 90–133; Т. 2 – сс. 19–30, 37–61,  

476–482, 497, 517–545); Допоміжна 8(сс. 315–360); 3 (сс. 670–710)]  

Тема 6. Релігія і церква в житті українців  

Література: [Базова 10 (сс. 74–78, 117–121, 638–641), 2 (Т. 1 – сс. 233–250, 258–264, 373– 

416, 459, 469–517; Т. 2. – сс. 171, 192–218, 222–232, 351–373), 3 (сс. 41–44, 19–134, 154–158, 202–

203, 504–507, 647–648)].  

  Змістовий модуль 2. Особливості і основні етапи соціально-економічної історії України  

Тема 7. Економічна історія України  

Література: [Базова 2 (Т. 1 – сс. 49–60, 72–75, 228–233, 366–378, 466-469; Т. 2 – сс. 172– 

192, 339–351), 10 (сс. 9–30, 36–37, 39, 66–70, 107–117, 233–237, 245–251, 259–269, 281–284, 294– 

303, 372–379, 384–399, 432–434, 438–439, 440–441, 492–498, 518–529, 531–542, 557–580, 624– 

630)].  

Тема 8. Соціальні рухи в Україні  

Література: [Базова 10 (сс. 214–215, 134–140, 289–294), 2 (Т. 1 – сс. 439–451, Т. 2 – сс. 148–

152, 407–422, 453–457)].  
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Тема 9. Козацтво як соціальний, економічний і політичний феномен української історії 1. 

Література: [Базова 10 (сс. 126–144), 2 (Т. 1 – сс. 361–366, 460–463, 440–451; Т. 2 – сс. 106–171, 

270–271), 3 (сс.135–258)].  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин  

усього  
у тому числі  

л  п  с. р.  

1  2  3  4  5  

Змістовий модуль 1. Етнополітична історія України: особливості, основні етапи і 

складові елементи  

 

Тема 1. Історіографія історії України  9  1  3  5  

Тема 2. Особливості етнополітичної історії України  9  2  3  4  

Тема 3. Історія української держави  11  2  3  6  

Тема 4. Політичний рух в Україні  10  2  3  5  

Тема 5. України в системі міжнародних відносин  10  2  3  5  

Тема 6. Релігія і церква і житті українців  11  2  3  6  

Разом за змістовим модулем 1  60  11  18  31  

Змістовий модуль 2. Особливості і основні етапи соціально-економічної історії  

України  

 

Тема 7. Економічна історія України  11  2  4  5  

Тема 8. Соціальні рухи в Україні  10  2  4  4  

Тема 9. Козацтво як соціальний, економічний і політичний феномен 

української історії  
6  –  4  5  

Разом за змістовим модулем 2  36  4  12  14  

УСЬОГО ГОДИН  90  15  30  45  

Тут і далі: заняття лекційні – л, семінарські – с і самостійна робота – с. р.  

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№  

з/п  
Назва теми  

Кількість 

годин  

1  Історіографія історії України  3  

2  Особливості етнополітичної історії України.  3  

3  Історія української держави.  3  

4  Політичний рух в Україні.  3  

5  України в системі міжнародних відносин.  3  

6  Релігія і церква і житті українців.  3  

7  Економічна історія України.  4  

8  Соціальні рухи в Україні.  4  

90  
Козацтво як соціальний, економічний і політичний феномен української  

історії  
4  

 РАЗОМ  30  
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА  

Метою самостійної робота є повторення й осмислення студентом усіх питань кожної теми, 

висвітлених на лекційних і семінарських заняттях. Самостійна робота проводиться в читальних 

залах, на об’єктах майбутньої діяльності і/або вдома. Результати цієї роботи фіксуються 

студентом в індивідуальному робочому зошиті (конспекті). Також до самостійної роботи 

відносяться підготовка до поточних модульних контрольних робіт. Обсяг частини самостійної 

роботи, пов’язаної безпосередньо з вивчення навчальної дисципліни, становить, згідно з розділом 

4 для денної форми навчання 45 год.  

№  

з/п  
Назва теми  

Кількість годин  

1  Історіографія історії України  5  

2  Особливості етнополітичної історії України  4  

3  Історія української держави  6  

4  Політичний рух в Україні  5  

5  України в системі міжнародних відносин, українці закордоном  5  

6  Релігія і церква в житті українців  6  

7  Економічна історія України  5  

8  Соціальні рухи в Україні  4  

9  
Козацтво як соціальний, економічний і політичний феномен української 

історії  
4  

 РАЗОМ  45  

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Під індивідуальною роботою студентів розуміється особливий самостійний вид роботи 

студентів, який виконується ними в позааудиторний час за завданням викладача, за допомогою 

його консультацій, але без його безпосередньої участі. До таких видів робіт відносяться: 1) 

реферування монографій і статей; 2) складання списку літератури до теми; 3) складання 

словника.  

Вимоги: терміни, теми, критерії оцінки – до кожного конкретного виду робіт узгоджуються 

між викладачем і студентом і не можуть змінюватись протягом семестру.  

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

З метою оперативного і якісного засвоєння матеріалу на лекціях і семінарських заняттях 

використовуються наочні матеріали.  

Студент виконує контрольні роботи КР1 за матеріалами 1-го змістового модуля. За цю 

контрольну роботу він отримує певну кількість балів (розд. 10). Таким чином здійснюється 

поточний контроль стосовно 2-го змістового модуля.  

Наприкінці семестру студент:  
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1) надає викладачу результати самостійної роботи у персональному конспекті та 

вибірково, за вказівкою викладача, їх коментує і на підставі цього отримує певну кількість балів; 

мінімальна кількість балів при цьому становить 60% від максимуму за цю частину роботи; у 

іншому разі студент повинен доопрацювати свій конспект і/або подає виконану індивідуальну 

роботу до складання екзамену;  

2) якщо студент протягом семестру отримує кількість балів, яке його задовольняє та 

яка більше 60, то екзамен складати не обов'язково.  

Протягом семестру на лекціях і семінарських заняттях студенту надається можливість 

отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на електронних і/або паперових носіях). 

Цей матеріал додається до персонального конспекту, який повинен містити розгляд питань, що 

засвідчують самостійну роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни.  

В окремих випадках (позапланова практика, сімейні обставини, форс-мажорні ситуації 

тощо) студент в установленому порядку може бути переведений на індивідуальний графік 

навчання, що оформлюється належним чином. Відвідування студентом лекційних і семінарських 

занять скорочується, а роль і обсяг його самостійної роботи зростає. Індивідуальні і контрольні 

роботи виконуються в додатковий (при необхідності) час навчання у повному обсязі.  

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

модульного контролю (ПМК) у вигляді письмової відповіді на завдання різної складності, 

виконання етапів індивідуального завдання, відповіді на семінарах та підсумкового контролю у 

формі письмового екзамену.  

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний (модульний) 

контроль, результатів виконання індивідуального завдання відповідей на семінарах та іспиту. У 

разі успішного навчання потягом семестру, тобто виконання індивідуального завдання, 

отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю та ін., підсумкова оцінка 

може бути виставлена без іспиту.  

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. 

Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі 

виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 

допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання.  
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Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, 

може бути звільненим від семестрового екзамену (проводиться у письмовій формі під час 

екзаменаційної сесії). Студенту, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, слід надати можливість 

виконати додаткові види робіт.  

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

 Поточне тестування та самостійна робота  

МКР1  МКР2  Атестація  Сума   
Змістовий модуль 1  

Змістовий модуль 

2  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  Т9  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  15  11  20  100  

Т1, Т2, …. Т9 – теми змістових модулів  

Підсумкова оцінка студента складається: – з 

поточних оцінок (за семінари, ПМК) – 80 балів; – 

атестація – 20 балів.  

Якщо студент протягом семестру набрав 35 – 59 балів за усіма видами робіт, допускається 

до екзамену та має можливість отримати 40 балів безпосередньо за екзамен.  

10.1. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену  

90 – 100  А  відмінно  

82 – 89  В  
добре  

74 – 81  С  

64 – 73  D  задовільно  

60 – 63  Е    

35 – 59  FX  
незадовільно  

1 – 34  F  
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10.2. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ТА СИСТЕМА  

РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ  

Критерії підсумкової оцінки  

«Відмінно» – студент засвоїв весь програмний матеріал, він виділяє найбільш суттєве у  

питанні, добре знає основні положення, демонструє знання фактичного матеріалу, 

уміє робити висновки, володіє культурою викладу інформації, викладає знання у 

логічній послідовності.  

«Добре» – студент знає програмний матеріал, не допускає у відповіді серйозних помилок, легко  

виправляє окремі неточності, якщо викладач вказує на них, відповідає без особливих 

труднощів на додаткові питання, викладає переважно у логічній послідовності, 

достатньо чітко висловлює свої думки.  

«Задовільно» – студент засвоїв у цілому програмний матеріал, знає основні положення курсу,  

однак знання не досить глибокі, відчуває труднощі при відповіді на уточнюючі і 

додаткові питання, надає перевагу питанням репродуктивного характеру, не вміє 

робити логічних висновків, виявляє не високу культуру викладу знань.  

«Незадовільно» – не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, має тільки певні уявлення  

про основні положення курсу, при відповіді допускає грубі помилки, які не здатен 

виправити навіть після коректуючи запитань, не вміє логічно мислити і викладати 

свою думку.  

Система рейтингових балів  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, отриманих за:  

1) обов’язкові і додаткові (самостійні) види навчальної роботи;  

2) виступ на семінарських заняттях;  

3) результатів виконання МКР;  

4) атестація;  

5) відповіді на іспиту.  

Обов'язкові види контрольних заходів  

1) Семінарські заняття: оцінка за відповідь 6 б. Максимальна кількість балів за 

семінарські заняття дорівнює 6 б.× 9 = 54 балів.  

2) Поточний модульний контроль:  

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 26 балів. Розподіл балів по модулях:  
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МКР 1 – 15 балів; МКР 2 – 11 балів.  

3) Атестація: оцінка в 20 балів. Студент отримує атестацію, коли в нього на час 

атестації здані три теми семінарських занять та складений МКР1. Якщо дані пункти не виконані, 

то студент має змогу під час атестаційної неділі написати МКР1 та отримати атестацію.  

Додаткові види контрольних заходів (індивідуальна і самостійна робота)  

4) Підготовка есе: максимальна оцінка 10 б.  

5) Складання тестових завдань: максимальна оцінка – 10 б.  

6) е-презентація теми: максимальна оцінка – 10 б.  

7) Складання списку літератури до теми: максимальна оцінка – 5 б.  

8) Складання словнику: максимальна оцінка – 10 б.  

 Іспит  

Максимальна кількість балів за відповідь на іспиті – 40 балів.  

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова  

1. Грушевський, М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. / М. Грушевський ; гол. 

редкол. П. С. Сохань. – К. : Наук. думка, 1991-1997.  

2. Полонська-Василенко, Н. Історія України : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко – 3-тє 

вид. – К. : Либідь, 1995; т. 1 – 627 с., т. 2 – 608 с.  

3. Субтельний, О. Україна : Історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1994. – 736 с.  

4. Енциклопедія історії України : у 10 томах. [Т. 1-9] [А-С] / Редкол. : В. А. Смолій 

(голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : В-во «Наукова думка», 2003-2012.  

5. Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій та ін. ; під ред. В. А.  

Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – 416 с.  

6. Бобіна, О. В. Історіографія історії України : навчальний посібник / О. В. Бобіна. – 

Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 с.  

7. Бобіна, О. В. Політичний рух в Україні : навчальний посібник / О. В. Бобіна. – 

Миколаїв : УДМТУ–МГІ, 2003. – 40 с.  
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8. Бобіна, О. В. Україна і світ. Методичні вказівки для самостійного вивчення тем з 

історії України «Україна в системі міжнародних відносин» і «Українська діаспора» / О. В. Бобіна. 

– Миколаїв : НУК, 2007. – 46 с.  

9. Бобіна, О. В. Нариси з історії України : навчальний посібник / О. В. Бобіна. – 

Миколаїв : НУК, 2010. – 138 с.  

10. Бойко, О. Д. Історія України. Посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2006. – 

688 с.  

11. Матвієнко, Л. В. Соціальні рухи : методичні вказівки для самостійного вивчення 

теми з історії України / Л. В. Матвієнко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 40 с.  

Допоміжна  

1. Політична історія України : посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. 

В. І. Танцюри – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 488 с.  

2. Дорошенко, Д. Нарис історії України : у 2-х томах / Дорошенко Д. – К. : Глобус, 1991.  

3. Історія релігії в Україні : навчальний посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О.  

Лобовик та ін. ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Т-во «Знання», КО, 1999. – 735 

с.  

4. Бойко, О. Д. Нариси новітньої історії України (1985–1991 рр.) : навчальний посібник /  

О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2008. –357 с.  

5. Велика історія України : у 2-х томах / Передм. д-ра І. Крип'якевича; Зладив  

М. Голубець. – К. : Глобус, 1993; т. 1 – 352 с., т. 2 –400 с.  

6. Грушевський, М. Иллюстрированная история Украины / М. Грушевський. – К. : М. П.  

«Левада», 1995. – 696 с.  

7. Дещинський, Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність : навч.  

посібник / Л. Є. Дещинський. – Львів : Видавництво «Бескід Біт», 2004. – 320 с.  

8. Етнографія України : навчальний посібник / За ред. С. А. Макарчука. – Львів : Світ, 

1994. – 520 с.  

9. Єфименко, А. Я. История украинского народа / Сост. навт. ист.-биогр. очерка В. А. 

Смолий ; примеч. Н. Н. Яковенко. – К. : Лыбидь, 1990. – 512 с.  

10. Історія України / відп. ред. Ю. Сливка : керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – вид. 4-те. – Львів 

: Світ, 2003. – 520 с.  
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11. Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. 

Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін. ; за ред. В. М. Литвина. – К. : Знання, 2006. – 

460 с.  

12. История Украины : учебное пособие для студентов неисторических специальностей / 

под общей ред. академика Академии исторических наук Украины Р. Д. Ляха. – изд. 3-е. – Донецк 

: Центр подготовки абитуриентов, 2004. – 424 с.  

13. Крип'якевич, І. П. Історія України / відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – 

Львів : Світ, 1990. – 520 с.  

14. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко – 7ме 

вид. стер. – К. : Вікар, 2005. – 486 с.  

15. Підкова, І., Довідник з історії України : у 3-х томах / І. Підкова, Р. Шуст. – К. : Генеза, 

1994.  

16. Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. / Редкол. : І. Ф. Курас (голова) та ін. – К. :  

Генеза, 2002–2003.  

17. Світлична, В. В. Історія України : навчальний посібник для студентів неісторичних 

спеціальностей вищих закладів освіти / В. В. Світлична. – вид. 2-е. – К. : Каравела; Львів :  

Новий світ, 2002. – 304 с.  

18. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перший цивілізацій до 

становлення індустріального суспільства : навчальний посібник для вузів / В. Б. Лановик, З. М. 

Матисякевич, Р. М. Матейко та ін. За загальною редакцією Б. Д. Лановика. – К. : Генеза, 1994. – 

368 с.  

19. Україна у міжнародних відносинах ХХ століття : навч. посібник / за ред. проф.  

Малика Я. Й. – Львів : Світ, 2004. – 468 с.  

20. Ульяновський, В. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3-х кн. / В. 

Ульяновський, О. Крижанівський, С. Плохій. – К., 1994.  

21. Уривалкін, О. М. Історія України (середина ХІІІ – середина ХVІІ ст.) : навчальний 

посібник / О. М. Уривалкін. – К. : Кондор, 2005. – 248 с.  

22. Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу / М. Ф. Юрій. – вид. 3-тє. – К. : Кондор, 

2007. – 262 с.  

23. Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – вид. 2-е. –  

К. : Кондор, 2004. – 738 с.  
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24. Яворницький, Д. Історія запорозьких козаків : у 3-х томах / Д. Яворницький. – Л., 1990-

1992.  

25. Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – 

3-тє вид. – К. : Критика, 2006. – 584 с.  

12. Інформаційні ресурси  

1. Національний музей історії України – http://www.nmiu.org.ua/  

2. Національний  музей  історії  України  у  Другій  світовій 

 війні  –  

http://www.warmuseum.kiev.ua/  

3. Інститут історії України НАН України – http://www.history.org.ua/  

4. Український історичний журнал – http://www.history.org.ua/?litera&askAbout=journal  

  



15  

 

Додатки  

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

Змістовий модуль 1  

1. Бібліографія курсу «Історія України».  

2. Літописи як джерела з історії України.  

3. Історіографія історії України в ХVІІІ – початку ХХ ст.  

4. Радянська історіографія історії України.  

5. Закордонна і діаспорна історіографія історії України.  

6. Концепції – схеми історії України.  

7. Проблеми походження слов'ян та їх історичної прабатьківщина.  

8. Перший етап українського етногенезу: формування української народності (кінець 

ІV –  

ХІІІ ст.).  

9. Особливості другого етапу українського етногенезу: формування українського 

народу (ХІV – ХVІІІ ст.).  

10. Третій етап українського етногенезу та його особливості: формування української 

нації (ХІХ – ХХ ст.).  

11. Походження назв: Русь, Україна, Малоросія, 12. Історико-етнографічне 

районування України.  

13. Стародавні держави на території України.  

14. Київська Русь та Галицько-Волинська держава (ІХ – ХІV ст.) – перші українські 

держави.  

15. Гетьманська Україна ХVІІ – ХVІІІ ст.  

16. Українські держави періоду революції та громадянської війни в 1917–1920 рр.  

17. Сучасний етап розвитку української держави.  

18. Національний політичний рух в ХІХ ст.  

19. Національний політичний рух в пер. пол. ХХ ст.  

20. Національний політичний рух в др. пол. ХХ ст.  

21. Київська Русь і Галицько-Волинська держава в системі міжнародних відносин.  

22. Зовнішня політика українських гетьманів (1648–1709 рр.).  
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23. Зовнішня політика Українських держав 1917–1921 рр.  

24. «Українське питання» в нову та новітню добу (ХVІІ – ХХІ ст.).  

25. Особливості національного політичного руху.  

26. Дохристиянські вірування в Україні.  

27. Релігія і церква в Україні в давньоруський період (ІХ – ХІV ст.).  

28. Релігія і церква в Україні в умовах панування Литви і Польщі.  

29. Релігія і церква в Україні в умовах панування Російської, Австро-Угорської 

імперії та в СРСР (ХVІІ ст.–1991 р.):  

а) перехід української митрополії до складу Московського патріархату;  

б) антирелігійна політика в СРСР;  

в) українські греко-католицька і автокефальна церкви;  

г) сучасне становище церков в Україні.  

Змістовий модуль 2  

30. Господарство первісної доби і перших цивілізацій в Україні.  

31. Економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави.  

32. Особливості економічного розвитку України в литовсько-польську добу (ХІV –  

ХVІІ ст.).  

33. Економічний розвиток західноукраїнських земель в др. пол. ХVІІ – ХХ ст.  

34. Східноукраїнські землі та їх економічний розвиток в ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст.  

35. «Перша» капіталістична модернізація України в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.  

36. Економічні експерименти в СРСР та їх втілення в Україні в 1918–1991 рр.  

37. Передумови і причини козацько-селянських повстань кін. ХVІ – пер. пол. ХVІІ ст.  

38. Народні антифеодальні та національні виступи в ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст.  

39. Масовий робітничо-селянський рух в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.  

40. Селянсько-повстанський і робітничий рух в 1917–1920 рр.  

41. Соціальні рухи в Україні в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.  

42. Передумови, причини виникнення і сутність козацтва.  

43. Феномен Запорозької Січі: причини утворення, устрій, основні етапи історії.  

44. Впливи козацтва на політичну, економічну, соціальну і культурну історію України.  

45. Західна українська діаспора.  

46. Східна українська діаспора.  
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Питання до іспиту  

1. Гетьманська Україна XVII – XVIII ст.  

2. Державні та національні символи України.  

3. Дипломатичні відносини Гетьманщини.  

4. Економічний розвиток західноукраїнських земель в XVII – поч. XX ст.  

5. Економічний розвиток західноукраїнських земель в другій половині XVII – поч. XX ст.  

6. Економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави.  

7. Економічні експерименти в СРСР та їх втілення в Україні  

8. Закордонна історіографія історії України.  

9. Занепад українського православ’я і його відродження за часів Петра Могили (XV –  

XVІІ ст.)  

10. Західна українська діаспора.  

11. Зміст понять «Україна», «Русь», «Малоросія».  

12. Зовнішня політика Київської Русі і Галицько-Волинської держави.  

13. Зовнішня політика українських гетьманів (1648–1709 рр.).  

14. Зовнішня політика українських держав в 1917–1920 рр.  

15. Зовнішня політика українських держав в 1917–1922 рр.  

16. Індустріалізація і колективізація в економічному розвитку України.  

17. Історико-етнографічне районування України.  

18. Історіографія історії України.  

19. Київська Русь і Галицько-Волинська держава в системі міжнародних відносин в IX – 

XIV ст.  

20. Київська Русь та Галицько-Волинська держава – перші українські держави.  

21. Літописи як джерело з історії України.  

22. Національний політичний рух в другій половині ХХ ст.  

23. Національний політичний рух в ХІХ ст.  

24. Національний політичний рух в ХХ ст.  

25. Основні етапи в історії українського козацтва.  

26. Основні етапи етнополітичної історії України.  

27. Особливості економічного розвитку України в литовсько-польську добу XІV – XVIІ ст.  
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28. Передумови і причини козацько-селянських повстань кін. XVI – першої пол. XVII ст.  

29. Передумови, причини виникнення та сутність козацтва.  

30. Походження назв: Русь, Україна, Малоросія.  

31. Походження слов'ян-українців.  

32. Проблема концепції – схем історії України.  

33. Релігія і церква в Україні іноземних країн XVII ст. – 1991 р.; в незалежній Україні; в 

Давньоруський період; в умовах панування Литви і Польщі.  

34. Соціальна боротьба в XVIIІ – першій половині ХІХ ст.  

35. Соціальна боротьба на землях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

36. Соціальний рух в Україні в 1917–1920 рр.  

37. Соціальний рух в Україні в к. ХХ – на поч. ХХІ ст.  

38. Стародавні держави на території України.  

39. Східна українська діаспора.  

40. Східноукраїнські землі та їх економічний розвиток в XVII – поч. XX ст.  

41. Українська державність періоду революції та громадянської війни 1917–1922 рр.  

42. Українська дипломатія за часів Гетьманщини.  

43. Українські національні державні формування в 1917–1921 рр.  

44. Устрій та склад запорозьких і реєстрових козаків.   
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