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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Давньої та середньовічної історії 

України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 

«Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» напряму (спеціальності) “Історія”.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної дисципліни є минуле 

українського народу на основних землях його проживання, а також  історична діяльність його 

предків від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню 

політичного, державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського 

народу. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна "Історія України" є 

складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр". Знання, отримані студентами в рамках даної навчальної 

дисципліни, в подальшому будуть використані при вивченні окремих тем таких навчальних 

дисциплін, як: "Філософія", "Історія української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна 

і світ". 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Стародавня історія України 

2. Україна середньовічна 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Давньої та середньовічної історії 

України” є  

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного хронологічного 

відрізку, опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові проблеми періоду, ознайомити з 

історіографічним надбанням і основними джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти 

оволодінню сучасними методиками історичного дослідження, виховувати справжніх 

патріотів своєї Батьківщини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Давньої та середньовічної історії 

України ” 

полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження 

національно-державницької самосвідомості українства, значного підвищення серед широких 

кіл громадськості інтересу до рідної історії , показати етапи і особливості історичного 

розвиткуУкраїни, етнічний склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і 

духовну культуру українського народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, 

створений тільки йому притаманними фарбами образ, національну неповторність, вміти 
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логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні терміни 

та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми історичної науки. Під час 

лекцій, практичних занять і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками 

роботи з історичними джерелами і спеціальною та загальною літературою.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і 

вивчає походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію українського 

народу. Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти складні процеси і 

драматичні сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і 

політологічні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми 

історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи студенти повинні 

оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною та загальною 

літературою. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Тема 1. Найдавніші племена і держави. 

Найдавніше населення на території України Первісні люди: поява, спосіб життя, знаряддя праці. 

Виникнення скотарства. землоробства і ремісництва. Матріархальні общини і виникнення племен. 

Розселення первісних людей. Племена трипільської культури. Побут і вірування найдавнішого 

населення. 

Формування класового суспільства. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор'ї та 

в Криму. Державні об'єднання племен кімірійців і таврів. Держави Скіфія і Сарматія. Античні 

міста-держав і колонії. Готська держава. 

 

Тема 2. Східні слов'яни. 

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема «прабатьківщини» слов'ян в 

історіографії. Велике переселення народів і зміна етнічної карти в Євразії. Виокремлення східних 

слов'ян. Розселення і заняття східних слов'ян. Звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз. 

Боротьба з готами, гунами, аварами. Війни слов'ян з Візантією і Римською Імперією. Перші 

державні об'єднання східнослов'янських племен на Середньому Подніпров'ї. Східнослов'янські 

племена і державно-племінні союзи VI–ІХ ст. Еволюція суспільного устрою східних слов'ян. 

Територіальна община. Поява приватної власності. Розклад первісно-общинного ладу. 

 

Змістовий модуль 2. 

УКРАЇНА СЕРЕДНЬОВІЧНА 

Тема 1. Утворення Київської держави. 

Руська земля. Роль Полянського князівства у становленні Київської держави. Перший князь Кий. 

Утворення у Середньому Придніпров'ї державного об'єднанняя Руська земля Князі Аскольд та 

Дір. Нашестя аварів та хозар. Значення норман в утворенні Київської держави. Міжнародні 

контакти Русі. 

Заснування і зростання Києва. Процес зародження міст на Русі. Думки вчених щодо 

виникнення Києва. Літописні згадки та археологічні розкопки в межах Києва.  Городише на 

Старокиївській горі. Перетворення Києва у політичний та релігійний центр Полянського 

князівства. Кількість населення та районування міста. Консолідація східнослов'янських племен та 

утворення державного об'єднання Київської Русі (IX століття). Держава та етнічні процеси у 

давньоруському суспільстві. Спільне та окреме у розвитку різних гілок східного слов’янства 

(економіка, мова, побут і звичаї, етнічна самостійність і т.ін.). 
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Тема 2. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської держави 

Зрушення у розвитку господарства. Феодальні відносини. Сілське господарство, ремесло та 

торгівля. Давньоруське село та міські поселення. Соціальні групи населення. Земельна масність на 

Русі та поміста. Повинності селян. 

Війни київських князів з кочівниками і Візантією. Зміна династій на Київському престолі. 

Князь Олег. Похід на Візантію. Правління Ігоря, його війни з печенігами та Візантію. Княгиня 

Ольга і прихід до влади Святослава Ігоревича. Війна з Хазарським каганатом та Візантією. Оцінка 

діяльності князя Святослава. 

Володимир Святославнч. Запровадження християнства на Русі. Об'єднання всіх 

східнослов'янських земель. Адміністративна реформа. Боротьба з печенігами. Реформи в духовній 

сфері. Заміна язичницьких вірувань новою релігією – християнством. Значення християнства для 

духовного розвитку суспільства та державотворення часів Київської Русі. 

Боротьба між синами Володимира. Захоплення великокнязівського престолу Ярославом 

Мудрим. Внутрішня та зовнішня політика князя. Перший пам'ятник давнього права "Руська 

правда". 

Народні повстання проти князів і бояр. Форми соціальної боротьби. Втечі селян. Повстання 

древлян 945 р. Київське повстання 1068-1069 рр. Участь смердів у виступі киян 1113 р. Народні 

повстання в інших районах Київської держави 

 

ТЕМА  3. Розвиток культури, історичне значення Київської держави. 

Архітектура і живопис. Будівництво оборонних ліній та міст-фортець. Внутрішнє планування та 

забудова міст. Культові споруди. Десятинна церква, Софійський собор у Києві, Омський у 

Чернігові та інших містах. Цивільне будівництво. Монументальний живопис. Станковий живопис. 

Усна народна творчість і музика. Пісні, легенди, загадки. Билинні цикли. Обрядові пісні і 

танці. Професійні виконавці- Боян. Музичні інструменти. 

Писемність, літописання і література. Поява перших літописних зволів. Місце Києво-

Печерського монастиря у поширенні літописання. "Повість временних літ". Літописні Нікон. 

Нестор. Галицько-Волинський літопис. "Слово про Закон і Благодать'". "Слово про похід Ігорів”. 

"Поучения дітям" Володимира Мономаха. 

Школа, освіта і наукові знання. Створення бібліотеки Ярославом Мудрим при Софійській 

церкві. Бібліотека Києво-Печерського монастиря. Запровадження шкільної освіти. Київські 

граффіті та новгородські берестяні грамоги. Визначні культурно-освітні діячі Київської держави. 

Переклади іноземних книг. Математичні та географічні знання. Медицина та лікарська практика. 

Символіка Київської держави. Тризуб, прапори та і.н. 
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Історичне значения Київської Русі. Місце Київської держави в історії українського народу. 

Давньоруські традиції та Україна у наступних століттях історичного розвитку. Досягнення 

українських істориків у дослідженні давньоруської проблематики. 

 

 

3. Рекомендована література 

Баран В. Історія України. 1998 

Бунтян К. П. давнє Населення України. Київ. Либідь. 1999 

Геродот. Історія в девяти книгах. Київ, 1993 

Грушевськй М. Історія України – Русі. Т. 1-10 

Довідник з історії України. Кер. Авт. Кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998  

Зубар В., Ліньова Є., Сон Н. Античний світ Північного Причорномор’я. Київ. Вид. Ім.. Олени 

Теліги 

Толчко П. Київська Русь. Київ. Абрис, 1996 

Україна крізь віки т. 1. На світанку історії. К.Основи 1998 

Україна крізь віки т. 2. Античні держави Пн. Причорномор’я 

Україна крізь віки т. 3. Давні Словяни Основи. 1998 

Україна крізь віки т. 4. Київська Русь Основи. 1998 

Україна крізь віки т. 5. Галицько-Волинська держава Основи. 1998 

Україна крізь віки т. 6. Україна під татарами та Литви Основи. 1998 

Петро Толочка Володимир Святий, Ярослав Мудрий „АртЕК” Київ 1996.  

Бойко. Історія України. Київ. 1999. 

Котлярю Історія України в. Особах. Давньоруська держава. 

Наталія Яковенко. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. Критика. Київ. 

2005. 

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Pécs 1998 

Iglói Endre, Misley Pál: Régi orosz széppróza. Tankönyvkiadó Budapest, 1977 

Szöveggyűjtemény 1789-ig Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995 

Szöveggyűjtemény 1789-1966 Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tnkönyvkiadó Bp. 1997 

Heller – Nyekrics – Oroszország története 

Font Márta – Varga Beáta – Ukrajna története 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: Контрольна робота, співбесіда, залік. 
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 Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної 

дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної 

дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної 

дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної 

програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                            Я. Я. 

Болюбаш 
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II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
 

 

 

 

 

Середньовічної та Нової історії України 
(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya 

підготовки бакалавра 
                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня/képzési szint) 

 напряму 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» 
(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve) 

спеціальності_________________________________ 
(шифр і назва спеціальності/kód, név) 

 

 (Шифр за ОПП________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ / Kijev 

2012 рік/2012 év 
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РОЗРОБЛЕНО: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 
                                             (повне найменування вищого навчального закладу) 

KIDOLGOZTA: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
                                                       (a felsőoktatási intézmény neve) 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ/ KIDOLGOZTA: Браун Л.Л., Сакал І.І. / Braun László, Szakál Imre 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму  підготовки 

Jóváhagyta és kiadásra  javasolta a 

__________________________________________________________________________________________ 
(шифр і назва напряму /  a szak kódja, neve) 

 

tudományos-módszertani tanácsa. 
 

 

 

 

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

20____ év _________________ hó ____ napján, _____ sz. jegyzőkönyv
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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Середньовічної та Нової історії 

України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 

«Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» напряму (спеціальності) “Історія”.  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної дисципліни є минуле 

українського народу на основних землях його проживання, а також  історична діяльність його предків 

від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню політичного, 

державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського народу. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна "Історія України" є складовою 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр". Знання, отримані студентами в рамках даної навчальної дисципліни, в подальшому будуть 

використані при вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як: "Філософія", "Історія 

української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна і світ". 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Землі-киязівства після поділу Київської держави. 

2. Боротьба населення проти іноземних поневолювачів 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Середньовічної та Нової історії України” є  

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного хронологічного відрізку, 

опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові проблеми періоду, ознайомити з 

історіографічним надбанням і основними джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти 

оволодінню сучасними методиками історичного дослідження, виховувати справжніх патріотів 

своєї Батьківщини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Середньовічної та Нової історії 

України ”  

полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження національно-

державницької самосвідомості українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості 

інтересу до рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвиткуУкраїни, етнічний 

склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну культуру українського 

народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, створений тільки йому притаманними 

фарбами образ, національну неповторність, вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити 
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аргументовані висновки, користуватися наочними приладами, додатковою літературою, 

використовувати основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати 

сучасні проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи 

студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною та 

загальною літературою.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і вивчає 

походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію українського народу. 

Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти складні процеси і драматичні 

сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися наочними 

приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і політологічні терміни 

та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми історичної науки. Під час 

лекцій, практичних занять і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з 

історичними джерелами і спеціальною та загальною літературою. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

 Землі-киязівства після поділу Київської держави. 

 

Тема 1. Державне відокремлення земель-князівств. 

Причини центробіжних процесів. Розвиток економіки та культури. Ідея єдності земель за часів 

роздробленості. 

Київська земля. Територія та кордони. Міста. Розвиток ремесла і промислів. Організація 

оборони. Політична конфронтація між Києвом і Північчю. Зруйнування і пограбування Києва. 

Переяславська і Чернігівська землі. Територія і кордони. Міста. Ровиток ремесла і промислів. 

Процес заселення та освоєння нових земель. Політична історія.  
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Тема 2. Галицька і Волинська землі. 

Територія і кордони. Міста. Господарський розвиток. Політична історія. Князі Роман Мстиславич 

та Данило Романович. Об'єднання Галицької та Волинської земель. Зростання могутності 

Галицько-Волинської держави. Символіка Князівства. 

 

Змістовий модуль 2. 

 Боротьба населення проти іноземних поневолювачів. 

Тема 1. Монголо-татарська навала на Руські землі 

Перше вторгнення монтоло-татар на Руські землі. Русь і половці. Загроза з боку 

монголотатарських орд. Чингісхав. Наступ кочівників. Битва иа Калці. 

Навала орд хана Батия на Південно-Західну Русь. Оборона Руської землі. Наступ кочівників 

на Південний Захід. Захоплення Переяслава і Чернігова. Облога Києва. Штурм міста. Похід иа 

Володимир і Галич. Вихід кочівників на Захїідні рубежі України-Русі. 

Золотоордиянське іго. Знищення продуктивних сил регіону. Посилення податкового гніту. 

Взаємини місцевих князів і ординських правителів. Виникнення нових князівств і земель. 

Визвольна боротьба руського народу. Форми протесту місцевого населення проти 

золотоорлинських баскаків. Роль князя Данила Романовича у боротьбі проти Золотої орди. 

Вторгнення армії Буруидая та знищення руських фортець. Наслідки боротьби. 

 

Тема 2. Боротьба населення проти іноземних поневолювачів 

Наступ німецьких рицарів-хрестоносців, угорських і польських феодалів. Боротьба руських 

князівств з Лівонським і Тевтонським орденами. Битва під Дорогичином. Наступ Угорщини та 

Польщі на західноукраїнські землі. Роль Галицько-Волинського князівства у боротьбі проти 

зовнішніх ворогів. 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Баран В. Історія України. 1998 

2. Бунтян К. П. давнє Населення України. Київ. Либідь. 1999 

3. Геродот. Історія в девяти книгах. Київ, 1993 

4. Грушевськй М. Історія України – Русі. Т. 1-10 

5. Довідник з історії України. Кер. Авт. Кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998  

6. Зубар В., Ліньова Є., Сон Н. Античний світ Північного Причорномор’я. Київ. Вид. Ім.. Олени 

Теліги 

7. Толчко П. Київська Русь. Київ. Абрис, 1996 

8. Україна крізь віки т. 1. На світанку історії. К.Основи 1998 
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9. Україна крізь віки т. 2. Античні держави Пн. Причорномор’я 

10. Україна крізь віки т. 3. Давні Словяни Основи. 1998 

11. Україна крізь віки т. 4. Київська Русь Основи. 1998 

12. Україна крізь віки т. 5. Галицько-Волинська держава Основи. 1998 

13. Україна крізь віки т. 6. Україна під татарами та Литви Основи. 1998 

14. Петро Толочка Володимир Святий, Ярослав Мудрий „АртЕК” Київ 1996.  

15. Бойко. Історія України. Київ. 1999. 

16. Котлярю Історія України в. Особах. Давньоруська держава. 

17. Наталія Яковенко. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. Критика. Київ. 

2005. 

18. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Pécs 1998 

19. Iglói Endre, Misley Pál: Régi orosz széppróza. Tankönyvkiadó Budapest, 1977 

20. Szöveggyűjtemény 1789-ig Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995 

21. Szöveggyűjtemény 1789-1966 Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tnkönyvkiadó Bp. 1997 

22. Heller – Nyekrics – Oroszország története 

23. Font Márta – Varga Beáta – Ukrajna története 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  Контрольна робота, співбесіда, залік  
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. 

Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної 

програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                            Я. Я. Болюбаш 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-3.03 
                                  

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

UKRAJNA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, IFJїSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUMA 
 

 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
 

 

 

 

 

Середньовічної та Нової історії України 
(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya 

підготовки бакалавра 
   (назва освітньо-кваліфікаційного рівня/képzési szint) 

 напряму 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» 
(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve) 

спеціальності_________________________________ 
(шифр і назва спеціальності/kód, név) 

 

 (Шифр за ОПП________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ / Kijev 

2013 рік/2013 év 
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 РОЗРОБЛЕНО: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 
                                             (повне найменування вищого навчального закладу) 

KIDOLGOZTA: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
                                                       (a felsőoktatási intézmény neve) 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ/ KIDOLGOZTA: Браун Л.Л., Сакал І.І. / Braun László, Szakál Imre 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму  підготовки 

Jóváhagyta és kiadásra  javasolta a 

__________________________________________________________________________________________ 
(шифр і назва напряму /  a szak kódja, neve) 

 

tudományos-módszertani tanácsa. 
 

 

 

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

20____ év _________________ hó ____ napján, _____ sz. jegyzőkönyv
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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Середньовічної та Нової історії 

України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 

«Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» напряму  (назва освітньо-кваліфікаційного 

рівня)(спеціальності)  

“__________________________________________________________________________”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної дисципліни є минуле 

українського народу на основних землях його проживання, а також  історична діяльність його предків 

від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню політичного, 

державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського народу. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна "Історія України" є складовою 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр". Знання, отримані студентами в рамках даної навчальної дисципліни, в подальшому будуть 

використані при вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як: "Філософія", "Історія 

української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна і світ". 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Україна в пізнього середньовіччя 

2. Україна на зламі середньовіччя та нового часу 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Середньовічної та Нової історії України” є 

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного хронологічного відрізку, 

опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові проблеми періоду, ознайомити з 

історіографічним надбанням і основними джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти 

оволодінню сучасними методиками історичного дослідження, виховувати справжніх патріотів 

своєї Батьківщини. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Середньовічної та Нової історії України ” 

полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження національно-

державницької самосвідомості українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості 

інтересу до рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвиткуУкраїни, етнічний 

склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну культуру українського 

народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, створений тільки йому притаманними 
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фарбами образ, національну неповторність, вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити 

аргументовані висновки, користуватися наочними приладами, додатковою літературою, 

використовувати основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати 

сучасні проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи 

студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною та 

загальною літературою.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і вивчає 

походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію українського народу. 

Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти складні процеси і драматичні 

сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися наочними 

приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і політологічні терміни 

та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми історичної науки. Під час 

лекцій, практичних занять і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з 

історичними джерелами і спеціальною та загальною літературою. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. УКРАЇНА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Тема 1. Українські землі під владою іноземних держав 

Розчленування Русі-України і захоплення її земель Литвою, Польщею та іншими сусідніми 

державами. Захоплення Литвою Київщини, Чернігівщини і Поділля. Особливості перебування 

українських земель у складі Великого князівства Литовського. Польський наступ на українські 

землі. Кревська унія (1385). Процес ліквідації удільних князівств. 

Включення Буковини до складу Молдавського князівства-васала султанської Туреччини. 

Захоплення Закарпаття Угорщиною. Новий наступ рицарів Ливонського ордена. Грюнвальдська 

битва та її історичне значення. 

Люблінська унія. Україна під владою Польщі. Становище Галичини. Підготовка 

Люблінського сейму та початок його роботи. Захоплення Польською шляхтою Волині, Підляшшя, 

Брацлавщини та Київщини. Укладення Люблінської унїї та її політичні наслідки. Брестська 

церковна унія та її наслідки для українського народу 

Приєднання Чернігово-Сіверщини до Московської держави. Претензії Москви на 

давньоруську спадщину. Московсько-литовські війни. 

Кримське ханство. Слов'янське населення Криму. Монголо-татари та італійські факторії у 

Криму. Утворення Кримського ханства. Вторгнення ординців на українські землі 

 

Тема 2. Сопіально-економічний розвиток України і феодальне гноблення народних мас 

Сільськогосподарське виробництво. Землеробські знаряддя праці та сільськогосподарські 

культури. Тваринництво. Виникнення та зростання фільваркового господарства. Форми і види 

феодального землеволодіння. 

Сільські общини. Обшинпа організація селянства. Общинне землеволодіння. Повинності 

общинників. 

Визиск і закріпачення селян феодалами. Повинності селян. Запровадження панщини. Форми 

феодальної залежності селян. Процес закріпачення селянства. Законодавчі норми Литовських 

статутів 1529, 1566, 1588 років. 

Міста. Зростання міських поселень. Магдебурзьке право. Інші категорії міст. Соціальний та 

етнічний склад міського населення. Становище міського населення. 

 Ремесла і промисли. Торгівля. Географія ремесел. Цехи. Позацехові ремісники. Промисли. 

Поява підприємств мануфактурного типу. Товаризація сільськогосподарського та промислового 

виробництва. Організація торгівлі та асортимент товарів. Ярмарки, базари, торги, постійна 

торгівля. 
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Міжнародні економічні зв'язки України. Напрями міжнародної торгівлі. Асортимент 

експортних товарів. Торгові шляхи. Склад, купців. 

Етнічні процеси в Україні. Територіальні межі розселення українців. Торгово-економічні 

зв'язки між різними українськими землями. Мова, психологія, духовне життя українського етносу. 

Етнічна самосвідомість. Назви "Русь" та "Україна ". 

 

Змістовий модуль 2. УКРАЇНА НА ЗЛАМІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ 

 

Тема 1. Українське козацтво. Запорізька Січ – козацька республіка 

Козацтво в Україні: виникнення, заняття і воєнне мистецтво. Переміщення населення у південні 

райони України. Склад втікачів і переселенців. Уходницькі заняття. Боротьба з татарами. 

Військова організація і вдосконалення воєнного мистецтва. 

Запорізька Січ – козацька держава на Дніпрі. Перехід козаків за Дніпрові пороги. Створення 

військової та політичної організації. Запорізька Січ як державне утворення українців. 

Внутріполітична діяльність Запорізької Січі. Запорізька Січ – якісно новий етап у розвитку 

українського козацтва. 

Реєстрове козацьке військо. Суть реєстру. Соціальний склад реєстровців. Місце реєстрового 

козацтва у державотворчих процесах. 

Боротьба українських козаків проти агресії Кримського ханства і Туреччини. Козацтво та 

Запорізька Січ – оплот боротьби українського народу проти турецько-татарської агресії. Походи 

козаків проти татар. Дмитро Вишневенький. Молдавські походи. Іван Підкова. Посилення 

боротьби проти ординців наприкінці XVI – початку XVII століття. Хотинська війна 1621 р. 

Козацька символіка. Козацькі прапори та печатки. Гербові відзнаки. Запорізька атрибутика. 

 

Тема 2.   Визвольні рухи в Україні. 

Наростання соціального протесту і початок опришківства. Форми соціального протесту. Втечі та 

масові переселення селян. Відмова від виконана феодальних повиностей. Збройні виступи 

селянських мас. Повстання Мухи. Опришківство – як форма боротьби селянства 

західноукраїнських земель. Соціальна боротьба у містах. 

Перші козацькі повстання. Витоки конфлікту між козацтвом і польською шляхтою, причини, 

хід і наслідки козацького повстання 1591-1593 рр. під керівництвом К.Косинського. Продовження 

боротьби козаків, їх походи у Молдавію. Козацьке повстання 1594-1596 рр. під керівництвом 

С.Наливайка. Місце перших козацьких повстань у процесі наростання визвольної боротьби 

українського народу. 
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Наростання визвольної боротьби в першій чверті XVII ст. Народні рухи початку XVII ст. 

Гетьман Петро Сагайдачний та його роль у розгортанні визвольного руху. Масове покозачення 

селян. Повстання 1625 р. Умови Куруківської угоди. 

Народні повстання 30-х років XVII ст. Передумови та причини повстання 1630-1631 pp. Хід 

повстання. Тарас Федорович. Початок повстання 1637-1638 pp. Павло Бут (Павлюк). Другий етап 

повстання Яків Острянин. (оборона на Старці. Поразка повстання. "Статті для заспокоєння 

руського народу" та "Ординація Війська Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі 

Посполитої". Значення козацьких повстань кінця XVI – першої половини XVII ст. 

Братства і визімльний рух. Поширення реформаційних течій. Виникнення братств. Львівське 

братство та його діяльність. Київське, Луцьке та інші братства. Внесок братств у культурно-

освітній розвиток України та визвольну боротьбу народу. 

Полонізація української знаті та її наслідки. 

Українська православна церква. Становище української православної церкви у Литві та 

Польщі. Взаємини між різними конфесіями. Релігійна полеміка. Наступ королівської влади на 

православну віру. Ліквідація православної ієрархії, боротьба за її відновлення. Висвячення 

єрусалимським патріархом Феофаном нових православних ієрархів та його значення. Діяльність 

Київського митрополита Іова Борецького. Петро Могила і спроба реформувати православну 

церкву, культурний та освітній розвиток. 

 

Тема 3. Культура українського народу. 

Освіта і наукові знання. Острозька школа. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської 

колегії. Навчальні підручники та посібники. Філософська та історична думка. Географічні знання. 

Астрономія, математика, медицина, ботаніка та інші науки. 

Книгодрукування. Початок книгодрукування. Діяльність Івана Федорова в Україні. Друкарні 

в Острозі, Києві, Почаєві, Чернігові, Львові та інших місгах. Характер та зміст видань. Рукописна 

книга. 

Усна народна творчість. Календарно-обрядові та сімейно-обрядові пісемність. Соціальні та 

національні мотиви в народній творчості. Народні пісні та думи. 

Давня українська література. Літописання. Галицько-Волинський літопис. Церковно-

літературні твори. "Києво-Печерський патерик". Світська література. Полемічні праці. 

І.Вишенський. Продовження традицій літописання. Київський, Острозкий, Львівський, 

Хмільненський, Густинський та Межигірський літописи. 

Поетична творчість. 

Театр і музика. Народні ігри. Поява шкільного театру. Українська побутова драма. Поява 

нових форм та жанрів у музикальному мистецтві. 
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Архітектура і образотворче мистецтво. Поширення елементів стилю барокко. 

Містобудування. Спорудження фортець. Культове та світське будівництво культура, живопис і 

графіка. 

Матеріальна культура. Побут і звичаї українського народу. Житло і господарські будови. 

Знаряддя праці. Транспортні засоби та шляхи сполучення. Взуття, одяг, їжа, обрядова культура. 

Свята, народні вірування, розвагі. 

 

 

3. Рекомендована література 

Рибалка І.К. Історія України. Кн.1- Х, 1995 Історія України: Курс лекцій у 2 книгах. - К., 1991. - 

Лекція 4, 5. 

Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли. - К., 1991. (Нарис історії Київської землі від 

смерті Ярослава до кінця ХІУ ст.). 

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991. - Т.1. - Розд. 5-8. 

Крип’якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990. - Розд. 13 5-8. - С.58-109. 

Рибалка І.К. Історія Української РСР: Дорадянський період. - К., 1978 (2 вид. - 1991 р.). - Розд.4. - 

-2. 

Історія України: Курс лекцій у 2 книгах. - К., 1991. - Лекція 5-6. 

Грушевский М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІУ ст. - К., 1991. - 

Розд.6. 

Крип’якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990. - Розд. 1-3. - С.110-155.. 

Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з ХІУ ст. по 1569 р.) - 

К., 1939. 

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991. - Т.1. - Розд. 8-10. 

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. -К., 1990. - Гл. 9-13. 

Законодательные акты Великого .княжества Литовского ХV - ХVI вв. : Сб.материалов. - Л., 1936. 

Історія України в документах і матеріалах. - К., 1939. - Т.1. 

Хрестоматія з історії Української РСР. - К., 1959.- Т.1. 

Грамоти ХІУ ст. - К., 1974. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: Контрольна робота, співбесіда, залік. 
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої 

освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 
 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                            Я. Я. 

Болюбаш 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-3.03 
                                  

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

UKRAJNA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, IFJїSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUMA 
 

 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
 

 

 

 

 

Нова історія України 
(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya 

підготовки бакалавра 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня/képzési szint) 

  

напряму 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» 
(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve) 

 

спеціальності_________________________________ 
(шифр і назва спеціальності/kód, név) 

 

 (Шифр за ОПП________) 
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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Нова історії України ” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 «Педагогіка і методика 

середньої освіти «Історія» напряму  (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності) 

“__________________________________________________________________________”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної дисципліни є минуле 

українського народу на основних землях його проживання, а також  історична діяльність його предків 

від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню політичного, 

державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського народу. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна "Історія України" є складовою 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр". Знання, отримані студентами в рамках даної навчальної дисципліни, в подальшому будуть 

використані при вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як: "Філософія", "Історія 

української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна і світ". 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Україна у XVII. столітті 

2. Україна у XVIII столітті. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Середньовічної та Нової історії 

України” 

на основі наукових джерел, всебічного системного вивчення і висвітлення генезису 

українського народу допомогти студентам глибше опанувати фактичний матеріал з історії 

своєї Батьківщини. В основі методичного підходу до її вивчення повинно бути не 

нав’язування догм, а прагнення об’єктивно висвітлювати конкретні факти й події, тенденції 

розвитку. Зміст програми автор викладає в контексті нових бачень, нових осмислень подій, 

фактів, історичних явищ. Програма написана на підставі досягнень новітньої вітчизняної 

історіографії. Автор намагався виявити своє бачення контексту історії, подати її без 

упереджень, притаманних радянській історіографії, яка зображувала історію українського 

народу у деформованому вигляді. Програма покликана формувати в студентської молоді 

активну громадянську позицію в сучасну добу існування Української держави; формування 

національної самосвідомості майбутніх спеціалістів; виховання морально-етичних якостей 
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спеціаліста, любові до Батьківщини, причетності до її традиції; формування історичної 

культури як складової частини загальнокультурної підготовки; прищеплення практичних 

навичок історичного аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення 

закономірностей історичного розвитку; прищеплення умінь застосовувати набуті знання у 

повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних 

явищ і подій. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Середньовічної та Нової історії 

України ” є  

на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження національно-державницької 

самосвідомості українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості інтересу 

до рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвитку України, етнічний склад 

та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну культуру українського 

народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, створений тільки йому притаманними 

фарбами образ, національну неповторність, вміти логічно мислити і викладати матеріал, 

робити аргументовані висновки, користуватися наочними приладами, додатковою 

літературою, використовувати основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, 

аналізувати сучасні проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і 

самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами 

і спеціальною та загальною літературою.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і вивчає 

походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію українського народу. 

Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти складні процеси і драматичні 

сторінки вітчизняної історії. 

 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися наочними 

приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і політологічні терміни 

та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми історичної науки. Під час 

лекцій, практичних занять і самостійної роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з 

історичними джерелами і спеціальною та загальною літературою. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1. Україна у XVII. столітті 

 

Тема 1. ІІочаток Визвольної війни 

Принципи, характер і рушійні сили визвольної війни. Богдан Хмельницький. Початок повстання. 

Перші перемоги козацьких військ. Бої під Жовтими водами і Корсунем. Всенародне повстання на 

Україні. Полковники М. Кривоніс та І. Богун. 

Визвольний похід повстанського війська на західноукраїнські землі. Розгром польсько-

шляхетських військ під Пиляцями і облога Львова. Зустріч у Києві. Формування програми 

створення власної держави. 

 

Tема 2. Україна у 1649-1653 

Нове вторгнення польсько-шляхестських військ на Україну. Зборівський договір. Бої в районі 

Збаража та Зборова. Укладення та умови Зборівськоіо договору 1649 р. Реакція козаків та селян на 

укладення договору 

Соціальні та політичні зміни на Україні. Формування держави. Знищення феодального 

землеволодіння та панщини. Перехід селян у козацький стан. Створення нових органів влади. 

Політико-адміністратнвний устрій на визволеній території. Організація війська. Символіка нової 

держави. 

Міжнародні відносини Української держави. Основна мета зовнішньої політики гетьмана. 

Відносини з Кримом та Туреччиною. Стосунки з Молдавією. Взаємини з іншими європейськими 

державами. Організація дипломатичної служби гетьманської держави. 

Взаєминик з Московською державою. Місце Московії у зовнішньополітичних планах 

гетьмана. Обмін листами та посольствами. Інші форми відносин між Б.Хмельницьким та царем 

Олексієм Михайловичем. 

Воєнні дії 1651 р. Напад польських військ на Поділля. Полковник Д.Нечай. Битва під 

Берестечком та її наслідки. Укладення та умови Білоцерківського договору 1651 р. 

Відсіч польсько-шляхестської агресії у 1652-1653 рр. Патріотичне піднесення на Україні. 

Битва під Батогом. Оточення польського війська під Жванцем. 

 

Tема 3. Входження України до складу Московської держави. 

Рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 р. Від'їзд царського посольства в Україну Рада у 

Переяславі 8 січня І654 р. Виступ Б.Хмельницького. Рішення про протекторат України 

московському царю. Суперечності між російськими представниками та старшиною. 

Договір між Україною та Росією. Основний зміст т.з. "Березневих статей" 1654 р. Соціальний 

устрій Гетьманщини. Статус та права різних станів населення нової держави. Відсутність 

перспектив розвитку Української держави в складі Росії. 

 

Tема 4. Соціальне-екомічний розвиток і політичне становище України 

в другій половині XVII ст. 

Війна з Польщею. Зв'язки з іншими державами. Воєнні дії у Білорусії та в Україні. Зв'язки 

Б.Хмельницького з Кримом і Туреччиною. Союз з Швецією. Загострення відносин з Московісю. 

Смерть великого гетьмана. 

Місце Б.Хмельницького в історії, його внесок у створення незалежної Української держави. 

Погляди гетьмана на різні сторони суспільно-політичного життя України. 

Розвиток подій після смерті Б.Хмельницького. Потенційні можливості для розвитку 

незалежної Української держави. Перехід гетьманської булави в руки І.Виговського. Зовнішня та 

внутрішня політика нового гетьмана. Укладення Гадяцького договору з Польщею. Воєнні дії 

проти Росії. 

Прихід до влади Ю.Хмельницького, прагнення політичних поступок з рук царського уряду. 

Переяславські статті 1659 р. Перехід гетьмана на бік Польщі. Слободишенський трактат 1660 р. 

Загострення соціальних, політичних та релігійішх суперечностей. Обрання гетьманом П.Тетері. 



6 

 

  

Порушення територіальної єдності України. Ворожнеча між наказним гетьманом Я.Сомком і 

ніжинським полковником В.Золотаренком. "Чорна рада" у Ніжині. Обрання гетьманом 

І.Брюховецького. Порушення територіальної єдності України. Умови Андрусівського договору 

про перемиря 1667 р. Перехід Правобережжя під владу Польщі. Реакція народів України про 

договір 1667 р. між Росією і Польщею. 

Гетьманство Д Многогрішного та І.Самойловича. Підписання Глухівських статей. 

Невдоволення соціальною політикою Д.Мнотогрішного. П'ятнадцятирічне гетьманування 

І.Самойловича: внутрішня політика та зовнішньополітична орієнтація, арешт і заслання. 

Боротьба народних мас України проти турецької і татарської агресії. Іван Сірко. Організація 

походів на Крим і турецькі фортеці. Боротьба проти шляхетської Польщі та російських воєвод. 

Воєнні дії на Україні у 1672 р. Чигиринські походи. Кримські та Азово-Дніпровські походи. 

Підготовка до визволення руських земель Північного Причорномор'я та Приазов'я. Кримські 

походи 1687 і 1689 р. Азовські походи 1695-1696 рр. Участь у них українських козацьких полків. 

Укладення Бахчисарайського мирного договору. 

 

Тема 5. Розвиток Феодальних відносин і суспільлнополітичний лад на Україні 

Феодальне землеволодіння і соціальні відносини на Лівобережжі та Слобожанщині. Стан 

сільського господарства. Землеробство і тваринництво. Розширення феодал ного землеволодіння 

та зростання повинностей селян і рядових козаків. 

Ремесло, промисли, торгівля. Види ремісничого виробництва. Промисли. Стан торгівлі. 

Втягнення України у всеросійськй ринок. Розвиток міст. Виникнення нових міських поселень на 

Слобожанщині. 

Органи української державності. Влада гетьмана та генеральної старшини. Полковники і 

сотники. Органи самоврядування на Запорізькій Січі. Обмеження української державності 

царизмом. Діяльність малоросійського приказу і воєвод 

Ліквідація самостійності української православної церкви. Реакція православних ієрархів на 

Переяславській договір 1654 р. Спроби російського уряду добитися приєднання української 

православної церкви до Московської патріархії "Обрання" митрополитом Гедеона, Святополка. 

Тиск московського посла на константинопольських патріархів. Передача Київської митрополії 

Москві (1687 р.) 

Становище на Правобережній Україні. Період т.з. "руїни" на Правобережжі. Гетьманування 

П.Тетері. 

Діяльність правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Програма створення єдиної 

незалежної Української держави. Зближення та підписання договору і Туреччиною. Масові 

переселення селян і козаків на Лівобережжя. Перехід П.Дорошенка під московський протекторат. 

Повернення Юрія Хмельницького на політичну арену. Залежність гетьмана від султанського 

двору. Західноукраїнські землі. Реставрація в Галичині польсько-шляхетського режиму. 

Наступ  королівської влади на права української народу.  Активізація діяльності уніатської 

церкви, її значена для тогочасної духовного життя.  Феодальний визиск селянства. Становище 

міст, промисловості та торгівлі ніж різними частинами українських земель. 

 

Тема 6. Розвиток культури на Україні 

Загальна характеристика духовного розвитку. Поява нових стильових напрямків, створення 

видатних художніх пам'яток. Політика русифікації з боку царизму. Початок відтоку ураїнської 

інтелегенції в Москву. 

Освіта, наукові звання і книгодрукування. Діяльність Київського колегіуму. Видатні 

громадсько-релігійні діячі і педагоги Л.Баранович, І.Галятовський, І.Гізель, С.Яворський. 

Відкриття Львівського університету. Література та усна народна творчість. Театр і музика. Микола 

Дилецький. Архітектура та образотворче мистецтво. Народний побут. 
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Змістовий модуль 2. Україна у XVIII столітті 

 

Тема 1. Північна війна і Україна 

Гетьманування Івана Мазепи: освіта та політична кар'єра. Коломацькі статті 1687 р. Взаємини з 

Москвою. Розширення та зміцнення Гетьманщини. Опора на козацьку старшину. 

Початок Північної війни. Участь в ній козацьких полків. Посилення соціального і 

національного гніту в роки війни. Посилення автономістичних настроїв у середовищі козацької 

старшини. 

Полтавська битва. Невдала спроба І.Мазепи зібрати значні сили проти російських військ. 

Обрання гетьманом І.Скоропадського. Полтавська битва 1709 р. Капітуляція шведів під 

Переволочною. 

Еміграція українців. Втеча Карла XII із союзниками в турецькі володіння. Діяльність 

мазепинців у Західній Європі. Смерть І.Мазепи, його місце в історії утераїнського національно-

визвольного руху. Обрання гетьманом П.Орлика. Конституція 1710 р. – видатна пам'ятки 

суспільної думки України. 

 

Тема 2. Соціатьно-економічний розвиток й політичне становище України 

Сільське господарство. Удосконалення знарядь праці та поліпшення обробітку землі. Заснування 

"вівчарських заводів". Формування великого феодального землеволодіння козацької старшини. 

Збільшення земельної власності російських помішиків. 

Міста. Ремесла і промисли. Зміни у ремісничому виробництві. Використання найманої 

робочої сили у промислах. Створення промислових компаній. Мануфактурне виробництво. 

Розвиток торгівлі. Виробнича спеціалізація окремих районів України. Асортимент товарів. 

Посилення гноблення народних мас. Зростання особистої залежності селян від козацької 

старшини. Узаконення панщини. Зменшення наділів та обеземелення селян. Соціальне 

розшарування в середовищі козацтва . Система податків і загальнодержавних повчнностей. 

Зміни державно-правового статусу України. Правління Петра І як рубіжна віха на шляху 

обмеження автономних прав України. Малоросійська колегія: функції та завдання. Правління 

наказного гетьмана П.Полуботка. Відновлення гетьманства за часів Данила Апостола. "Правління 

гетьманського уряду". Обмеження козацького самоврядування на Слобожанщині. 

Запорожці на тсрьїорії Кримського ханства. Поселення запорожців у межах турецьких 

володінь в урочищі Олешки. Заснування Нової Січі. Адміністративний поділ Запоріжжя на 

округи-паланкі. Втручання царизму у внутрішнє життя Січі. 

Правобережжя та західноукраїнські землі. Заселення земель правобережного Придніпров'я. 

Правобережжя під атадою І.Мазепи. Відновлення польської влади. Посилення соціального 

визиску селянства. Організація фільварків та введення панщини. Уповільнений розвиток міст 

Поширення унії. 

 

Тема 3. Визвольна боротьба 

Антифеодальні рухи на Лівобережжі, Слобожанщині та Запоріжжі. Форми боротьба народних мас. 

Наслідки "шукань козацтва". Участь українських козаків у повстанні під проводом К.Булавіна. 

Виступи запорізької сіроти. 

Визвольне повстання 1702-1704 рр. на Правобережжі. Виступи козаків і селян на чолі з 

С.Палієм та його сподвижниками. Воєнні дії на Київщині, Поділлі, Волині. Допомога повстанцям 

з боку запорожців, вихідців з Молдови, Білорусії, Валахії. Арешт і заслання до Сибіру С.Палія. 

Гайдамацький та опришківський рух. Виникнення, характер та особливості гайдамацького і 

опришківського рухів. Повстання 1734 р. під керівництвом Верлана. Формування повстанських 

загонів у 30-40- х рр. Гайдамацьке повстання 1750 р. Народці ватажки. Олекса Довбуш. 

 

Тема 4. Нові явища в соиіально-екоиомічній сфері 

Розвиток сільського господарства, посилення феодального гніту та запровадження кріпацтва. 

Перехід від трипілля до багатопілля. Поява нових сільськогосподарських культур. Вирощування 

цінних порід великої рогатої худоби, коней, овець іт.п. 
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Зростання земельних володінь поміщиків і козацької старшини, панщина та інші феодальні 

повинності. Обмеження права вільних переходів селян. Запровадження кріпацтва 1783 р. 

Ремесло, промисли, мануфактурне виробництво. Зміна характеру ремесла та промислів. 

Продукування товарів на ринок. Види промислового виробництва. Зростання числа мануфактур. 

Умови життя робітних людей промислів і мануфактур. Міста Лівобережжя. Слобожанщини і 

Запоріжжя в системі всеросійського ринку. Міста та їх жителі. Правове становище українських 

міст. 

Перехід поміщицьких господарств віл натурального характеру в товарно-грошові відносини. 

Російсько-українські торгово-економічні зв'язки. Торгівля України з європейськими 

країнами та Туреччиною. 

Відміна автономного устрою на Лівобережжі та Слобожанщині. Останній гетьман України 

Кирило Розумовській. Остаточна ліквідація інституту гетьманства і створення нової 

Малоросійської колегії. Політика П. Рум'янцева на Лівобережній Україні. Наступ царизму на 

залишки автономії у 70-80-х pp. Встановлення загальноімперських органів управління, норм і 

звичаїв. 

Ліквідація слобідського козацтва. Створення Слобідсько-Української губернії. 

Знищення Запорізької Січі. Обмеження царизмом прав та вольностей запорожців. Створення 

військових поселень. Вступ царських полків у межі Запоріжжя. Царський маніфест від 3 серпня 

1775 р. Доля запорожців. Останній кошовий отаман Петро Калнишевський. 

Українські козацькі формування після зруйнування Запорізької Січі. Переселення 

запорожців. Утворення Задунайської Січі та його адміністративно-військовий yстрій. Становище 

козаків у межах турецьких володінь. 

Бузьке козацьке військо. Переселення на Кубань. Господарські заняття кубанців. Збереження 

етнографічних рис українців. 

Правобережжя та західноукраїнські землі. Зростання великих феодальних латифундій і 

панщини. Розвиток міст та промислового виробництва. 

Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель. Перехід під владу Австрійської 

імперії. Реформи Марії Терезії і Йосифа ІІ. Перетворення в духовній сфері. 

Спільні та відмінні риси економічного, політичного та етнокультурного розвитку 

українських земель. Коліївщина. Початок повстання. Максим Залізняк. Визволення Умані. Іван 

Гонта. Поширення повстання на інші райони Правобережжя. Придушення народного виступу. 

Репресії царизму і шляхти. Місце і значення Коліївщини у визвольній боротьбі українського 

народу. 

Визвольна боротьба на західноукраїнських землях. Рух опришків. Акції побратимів 

О.Довбуша, В.Баюрака та І.Бойчука. Виступи селян. 

Збройні селянсько-козацькі виступи на Лівобережжі, Слобожанщині та Запоріжжі. Боротьба 

селян сіл Калуг і Суботовичі. Діяльність органів місцевого самоврядування. Повстання у селі 

Клітинці. Виступ козацької сіроти у грудні 1768 р. на Запоріжжі. 

Вплив селянської війни 1773-1775 pp. на піднесення антифеодальної боротьби на 

українських землях.        

Повстання у селі Турбаї. Збройний виступ 8 червня 1789 р. Організація місцевого 

самоврядування. Придушення царськими карателями повстання. Специфіка соціальних протестів 

робітних людей. Страйк на Бахмутських і Троських соляних заводах. Повстання на Глушківській 

мануфактурі. 

Громадсько-політична думка. Погляди Г.Сковороди та Я.Козельського, І.Котляревського. 

В.Капніст – світогляд і політична діяльність. В.Каразін. 

Пожвавлення автономістських традицій української старшини. Козацькі накази в Комісії по 

підготовці нового Уложення (1767). "Історія Русів" - видатна пам'ятка політичної думки України. 

 

Тема 5. Приєднання Північного Причорномор'я та Правобережної України до Росії. 

Російсько-турецькі війни 1768-1774 та 1787-1791 pp. та участь у них українських козаків. 

Сухопутні та морські операції українського козацтва. Зростання податкового тягаря та рекрутські 

набори на Україні. Заселення і господарський розвиток Південної України. Освоєння земель 
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Північного Причорномор'я. Адміністративний устрій. Етнічний склад населення. Стан сільського 

господарства та промисловий розвиток краю. Посилення визиску різних категорій селян. 

Входження Правобережної України до Росії. Участь Росії у поділах Польщі. Поширення 

загальноімперськмх адміністративно-правових норм і порядків. Політика царського уряду на 

Правобережжі. 

 

Тема 6. Українська культура у XVШ ст. 

Особливості розвитку культури, інтенсивний відтик представників інтелектуальної еліти з 

українських земель у Росію, їх участь у духовному та державному житті. Умови розвитку 

культури ча західноукраїнських землях. 

Освіта і книгодрукування. Київська академія: навчальний процес, склад студентів та 

професорів. Перші професійні школи. 

Відкриття друкарень у Єлисаветграді, Києві, Катеринославі, Харкові. Зміни у 

книговидавничій справі. 

Дискримінаційні заходи російського царизму. Заборона друкувати книги, крім церковного 

змісту. 

Наукові знання. Навчання вихідців з України в Академії наук у Петербурзі та Московському 

університеті. Розвиток медицини га математики. Діяльність видатного філософа та письменника 

Г.Сковороди. Історична наука. Літописи Самійла Величка і Григорія Граб'янки. 

Літературна та усна народна творчість: напрямки розвитку. Барокко – панівний стиль 

української літератури. Іван Котляревський та його "Енеїда". Історичні реалії XVIII століття в 

усній народній творчості – історичних піснях, думах, баладах, переказах, прислів'ях. 

Театр і музика. Балаган – нова форма сценічного мистецтва. Співіснування кріпосного та 

професійного театру. Музичне мистецтво. Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро 

Бортнянський. 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Продовження кращих національних традицій у 

творчості Степана Ковніра та Івана Григоровича-Барського. Видатні живописці Дмитро 

Левицькнй та Володимир Боровиковський. 

Матеріальна культура. Побут і звичаї українського народу. Зміна асортименту знарядь праці 

в сільськогосподарському та промисловому виробництві. 

Одяг і житло. Сімейний побут, звичаї, традиційні свята та розваги українців. 
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3. Рекомендована література 

4. Баран В. Історія України. 1998 

5. Грушевськй М. Історія України – Русі. Т. 1-10 

6. Довідник з історії України. Кер. Авт. Кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998  

7. Костомаров Н. И. Богдан Хмельницький. М. „Чарли”. 1994 

8. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. Львів, 1990. 

9. Кухта Б. З Історії української політичної думки. Київ. Генеза, 1994 

10. Мельник Л. Г., Юрій І. О. , Демченко М.В. Історія України т. 1. К. Либідь, 1991 

11. Описи Лівобережної України. Київ. Наукова думка, 1997 

12. Україна крізь віки т. 7. Українська національна революція XVII. (1648-1676) Основи. 1998 

13. Україна крізь віки т. 8. Гетьманська Украъна Основи. 1998 

14. Червынський В. І. Хрестоматія з історії України. 1996 

15. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 18. ст.. Київ Основи. 1998 

16. Яворницький Д. Історія Запорожських козаков.  

17. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Pécs 1998 

18. Iglói Endre, Misley Pál: Régi orosz széppróza. Tankönyvkiadó Budapest, 1977 

19. Szöveggyűjtemény 1789-ig Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995 

20. Szöveggyűjtemény 1789-1966 Szerk. Polányi Imre. Nemzeti Tnkönyvkiadó Bp. 1997 

21. Heller – Nyekrics – Oroszország története 

22. Font Márta – Varga Beáta – Ukrajna története 

23. Бойко. Історія України. Київ. 1999. 

24. Наталія Яковенко. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. Критика. 

Київ. 2005. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання ___ залік______________ 

    Засоби діагностики успішності навчання   __ Контрольна робота, співбесіда, залік ________ 
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. 

Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної 

програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                            Я. Я. Болюбаш 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-3.03 
                                  

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

UKRAJNA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, IFJїSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUMA 
 

 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
 

 

 

 

 

Нова історія України 
(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya 

підготовки бакалавра 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня/képzési szint) 

  

напряму 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» 
(шифр і назва напряму / a szak kódja, neve) 

 

спеціальності_________________________________ 
(шифр і назва спеціальності/kód, név) 

 

 (Шифр за ОПП________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ / Kijev 

2013 рік/2013 év 
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РОЗРОБЛЕНО: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 
                                             (повне найменування вищого навчального закладу) 

KIDOLGOZTA: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
                                                       (a felsőoktatási intézmény neve) 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ/ KIDOLGOZTA: Браун Л.Л., Сакал І.І. / Braun László, Szakál Imre 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією науково-методичної комісії з напряму  підготовки 

Jóváhagyta és kiadásra  javasolta a 

__________________________________________________________________________________________ 
(шифр і назва напряму /  a szak kódja, neve) 

 

tudományos-módszertani tanácsa. 
 

 

 

 

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

20____ év _________________ hó ____ napján, _____ sz. jegyzőkönyv jegyzőkönyv
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 ВСТУП 

 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Нова історія України ” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 «Педагогіка і методика 

середньої освіти «Історія» напряму  (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності) “________________________________________________________________”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної дисципліни є минуле 

українського народу на основних землях його проживання, а також  історична діяльність його 

предків від найдавніших часів до сьогодення. При цьому основна увага приділяється вивченню 

політичного, державотворчого та соціально-економічного аспектів діяльності українського 

народу. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна "Історія України" є 

складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр". Знання, отримані студентами в рамках даної навчальної 

дисципліни, в подальшому будуть використані при вивченні окремих тем таких навчальних 

дисциплін, як: "Філософія", "Історія української культури", "Політологія", "Соціологія", "Україна і 

світ". 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст. 

2. Початок українського національного відродження 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Нова історія України”   

на основі історичного минулого і сучасного становища України показати особливості 

формування та розвитку історії українського народу, ознайомити студентів із особливостями 

історії “довгого дев’ятнадцятого століття” в українському контексті. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Нова історія України”   

на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження нової наукової парадигми 

подати основний фактичний матеріал з політичної, економічної, культурної історії, звернути 

увагу студентів на дискусійні проблеми (зокрема, зародження/відродження української 

нації), спонукати студентів до пошуку власної позиції щодо історичного минулого їхньої 

країни.  
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

В процесі опрацювання курсу студенти мають засвоїти чи закріпити знання про суспільно - 

політичний, економічний та культурний розвиток українських земель першої половини XIX 

ст., розклад феодально-кріпосницьких відносин та розвиток капіталізму в сільському 

господарстві та промисловості України, суспільно-політичне життя та національне 

відродження на українських землях даного періоду, розвиток культури та формування 

української політичної нації. 

 

вміти : 

узагальнювати фактичний матеріал, критично оцінювати ті чи інші події, явища, роль 

історичних осіб, а також документи, створені учасниками різних суспільно-політичних рухів 

та організацій, дотримуватися принципів історизму та об єктивності в своїх оцінках, вміти 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати необхідні 

терміни та поняття, вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні проблеми історичної науки. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України XIX ст. 

Епоха бездержавності. Бездержавність як явище, характерне для багатьох європейських 

народів XIX ст. Стан розробки схем історичного розвитку бездержавних націй XIX ст. 

Концепції М.Гроха, Ю.Хлєбовчика, І. Лисяка-Рудницького та П.Магочия. Політичні, 

економічні, соціокультурні та етнопсихологічні орієнтири нової доби в історії України. 

Внутрішня періодизація XIX ст. (за І.Лисяком-Рудницьким). Значення матеріалу курсу для 

розуміння історії України. Основні джерела для вивчення курсу. Стан наукової розробки 

теми. Характерні риси історіографії проблеми. 

 

ТЕМА 2. Адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток українських 

земель у складі Російської імперії в 1 пол. XIX ст. 

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XIX ст., їхній 

адміністративний лад та соціально-економічний розвиток. Поступовий розклад феодально – 

кріпосницької системи і розвиток капіталістичного ладу в сільському господарстві та 

промисловості. Розвиток поміщицьких та селянських господарств. Категорії та становище 

селянства, майнове розшарування в його середовищі. Поява нових галузей у промисловості; 

початок промислового перевороту та зародження великої фабрично-заводської індустрії. 

Розвиток мануфактур і ремесел. Торгівля, шляхи сполучення та транспорт. Соціальні зміни. 

 

ТЕМА 3. Участь українського народу у війні 1812 р. та імперських війнах 1 пол. XIX ст. 

Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного 

договору для України. Війна 1812 р. – “Вітчизняна” чи “чужа” війна. Україна в планах 

Наполеона Бонапарта. Ставлення українців до війни та їхня участь у бойових діях; створення 

ополчення та козацьких полків, їхня роль у війні 1812 р. Російсько-турецька війна 1828-1829 

рр. і Україна. Утворення Азовського козацького війська. Українці в російсько-перських 

війнах та Кавказькій війні. Проблема ставлення до імперських воєн.  

 

ТЕМА 4. Декабристський рух і Україна. 

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в перші десятиріччя XIX ст. 

Поширення західноєвропейських революційних ідей. Масонство. Перші декабристські 

організації. Створення Північного та Південного товариств. Товариство об єднаних слов ян. 

“Руська Правда” П.Пестеля – програмовий документ Південного товариства. Повстання 
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Чернігівського полку. Характер, роль і значення декабристського руху. Історіографія руху 

декабристів. 

 

ТЕМА 5. Рухи селян, робітників та військових поселенців у 1 пол. XIX ст. 

Причини, основні форми та прояви, значення рухів селян, робітників та військових 

поселенців 1 пол. XIX ст. Особливості селянських рухів на Україні. Устим Кармалюк. 

Київська козаччина та похід селян у Таврію за волею. 

 

Змістовий модуль 2. Початок українського національного відродження 

 

ТЕМА 1. Українські землі в 30-х - 40-х рр. XIX ст. 

Польське національно-визвольне повстання та інвентарна реформа. Доба миколаївської 

реакції на українських землях у складі Російської імперії. Посилення національного 

гноблення. Польське національно-визвольне повстання 1830-1831 рр. і Україна. Інвентарна 

реформа на Правобережжі. 

 

ТЕМА 2. Початок та періодизація українського національного відродження 

Кирило-Мефодіївське товариство. Початок українського національного відродження та його 

періодизація. Початок вивчення та становлення української літературної мови. Вивчення 

українського фольклору, етнографічні дослідження 1 пол. XIX ст. Кирило-Мефодіївське 

товариство: передумови створення, склад, ідеологія, діяльність та місце в історії 

національного руху в Україні. 

 

ТЕМА 3. Адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток 

західноукраїнських земель в 1 пол. XIX ст. 

Революція 1848 р. на західноукраїнських землях. Адміністративний устрій та економічний 

розвиток західноукраїнських земель (Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття). 

Політика австрійського уряду щодо українців. Селянські рухи. Лукян Кобилиця. Суспільний 

рух. Початок національного відродження. “Руська трійця”. Події революції 1848-1849 рр. на 

західноукраїнських землях. Виникнення та діяльність громадсько-порлітичних організацій. 

Скасування панщини та викуп селянами земельних наділів. Українці в першому 

австрійському парламенті. Поразка і значення революції 1848-1849 рр. 

 

ТЕМА 4. Україна і Кримська війна (1853-1856) 

Причини й початок Кримської війни. Основні бойові дії на Дунаї та в Криму. Сінопська 

битва. Битви на Альмі, біля Інкерману та на Чорній річці. Облога Севастополя. Українські 
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землі під час війни. Участь українців у війні. Поразка Росії у Кримській війні. Паризький мир 

1856 р. Уроки і значення 

Кримської війни. 

 

ТЕМА 5. Розвиток культури на українських землях в 1 пол. XIX ст. 

Політика урядів Російської та Австрійської імперій щодо розвитку української культури. 

Стан освіти. Розвиток природничих та гуманітарних наук. Розвиток української літературної 

мови. Усна народна творчість. Українська нова література. Т.Г.Шевченко. Театральне 

мистецтво і музика. Архітектура, скульптура та образотворче мистецтво. 

 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Рибалка І.К. Історія України. Ч.2. –Х., 1997. 

2. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.2. –К., 1991. 

3. Полонська-Василенко Н. Історія України. –К., 1992. 

4. Грушевський М.С. Історія України. –К., 1992. 

5. Історія України. Нове бачення. У 2 томах. –Т. 1. - К., 1995. 

6. Історія України. –Львів: Світ, 1996. 

7. Єфименко А.Я. История украинского народа. –К., 1990. 

8. Крип якевич І.П. Історія України. –Львів, 1990. 

9. Субтельний О. Україна. Історія. –К., 1991. 

10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX –XX 

століття. –К., 1996. 

11. Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. Книга 1.–К., 1991. 

12. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) –Львів, 1996. 

13. Терещенко Ю.І., Курило В.М. Історія України. Кн.1 – від найдавніших часів до 1917 

року. –К., 1995. 

14. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до XX століття: Навч. 

Посібник. –К., 1996. 

15. Лукашевич Л.М. Україна: історико-економічний огляд. –К., 1997. 

16. Історія Української РСР у 8 томах, 10 книгах. –Т.3. –К., 1978. 

17. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. 

–К., 1991. 

18. Степовик Д. Українське мистецтво першої половини XIX ст. –К., 1982. 

19. Сухий О. Галичина: Між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX – початку XX ст. –Львів, 

1997. 
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Допоміжна: 

1. Лисяк-Рудницький І.П. Історичні есе. –Т.1. –К., 1994. 

2. Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. –К., 1972. 

3. Історія робітничого класу Української РСР. –Т.1. –К., 1967. 

4. Історія селянства Української РСР. –Т.1. – К., 1967. 

5. Деревянкін Т.І. Мануфактура на Україні в кінці XVIII – 1 пол. XIX ст. –К.,1960. 

6. Калугін Ю. Декабристи на Україні. –К., 1971. 

7. Наумец Л. Товариство об єднаних слов ян. – Житомир, 1997. 

8. Киянская О.И. Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка. – М., 1997. 

9. Декабристи на Україні. Збірник. –Т.1. За ред. С.Єфремова. –К., 1926; 

Т. 2. За ред. Д. Багалія. –К., 1930. 

10. Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту 

(з 80-х рр. XVIII ст. до 1861 р.) –К., 1958. 

11. Селянський рух на Україні. Середина XVIII – 1 чверть XIX ст. Збірник документів і 

матеріалів. –К., 1973. 

12. Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Зб. документів і матеріалів.- К., 1985. 

13. Русалка Дністрова. –К., 1972. 

14. Тарас Шевченко: Документи і матеріали. 1814-1861. –К., 1963. 

15. Історія української літератури: у 8 т. –К., 1987. 

16. Сергієнко Г.В. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. –К.,1975. 

17. Сергієнко Г.В. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів (1826-

1850). –К., 1971. 

18. Борщак І. Наполеон і Україна. –Львів, 1937. 

19. Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846-1847). –М.,1959. 

20. Кирило-Мефодієвське товариство: Збірник документі і матеріалів у 3 т. –К., 1990. 

21. Косачевская В.М. Восточная Галиция накануне и в период революции 1848 г. –Львов, 

1965. 

22. Тарле Е.В. Крымская война. –Т.1-2. Изд-е 2. –М. – Л., 1950. 

23. Широкорад А.Б. Русско-турецкие войны. 1976-1918. –Минск, 2000. 

24. Лаврова Т. Черноморские проливы. Ростов-на-Дону, 1977. 

25. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.  

– К., 1997. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: Контрольна робота, співбесіда, залік. 
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. 

Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної 

програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                           Я. Я. Болюбаш 
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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Новітня Історія України (1953-

1991)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

(спеціальності) “історія”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є Історія України 1953-1991 р. 

Робоча навчальна програма спрямована на реалізацію вимог освітньо-професійної 

програми і характеристики, складається з опису предмета, мети та основних завдань 

навчальної дисципліни, модульного тематичного плану (структури залікового кредиту), 

змісту програми, методики здійснення модульного контролю та визначення 

підсумкового рейтингу, переліку літератури. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Міжнародна історія та історія Угорщини 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких головних змістових модулів: 

1) Історія України між період 1945-1964 рр. 

2) Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – 

середина 80-х рр.) 

3) Розпад радянського союзу й проголошення незалежності України (1985–1991 

рр.)  

4) Україна в умовах незалежності 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Знання про становлення і розвиток історії України як науки про минуле 

українського народу, та вміння оперувати термінологією історичною науки, аналізувати на 

емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, 

використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення з 

вітчизняної історії. 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної 

розумової діяльності; методи самостійної роботи. 

Вивчення курсу ”Історія України” передбачає послідовний виклад історії українського 

народу, здобутків його етнічного, державно-політичного, соціально-економічного, духовного 

та культурного розвитку, інших сфер життя. В такому контексті знання з історичного 
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минулого українського народу мають бути засвоєні студентами. Всі ці процеси мають 

розглядатися як вивчення основних напрямків етнополітичного, економічного та 

культурного прогресу людства. Це являється метою курсу “Історія України 1953-1991 р.” 

В основу періодизації курсу покладено історичні етапи розвитку українського народу як 

етносу, його державності, економіки, духовності. Пропонується проблемно-хронологічне, 

ретроспективне та порівняльне висвітлення історії України на засадах об'єктивності й 

історизму.  

Головними завданнями курсу є: 

1. Ознайомлення студентів з новими підходами до вивчення історії. 

2. Формування у них : 

а) критичного ставлення до аналізу історичного матеріалу; 

б) власного погляду на історичні явища та події; 

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

ролі в історії; 

г) історичного мислення; 

є) усвідомлення ролі та місця України в світовій історії. 

Досягнення мети курсу “Історія України 1953-1991 р.”  можливе при поєднанні викладу 

матеріалу з історії України з дисциплінами “Історія держави і права України”, 

“Культурологія. Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство” та ін. 

Головною метою вивчення курсу з історії України є формування національної 

свідомості, глибокого розуміння багатовікової історії і культури України, виховання 

особистості майбутнього лікаря та активного громадянина і будівника демократичного 

суспільства, відданого своєму народові. 

Цій меті підпорядковані всі змістові модулі курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія України 1953-1991 р.” є в умовах 

інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців в українській вищій 

школі, засвоєння досягнень світової та вітчизняної наукової думки важлива роль належить 

історії України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних 

громадсько-політичних і  соціально-економічних процесах, що відбуваються у країни і світі, 

формує громадську позицію особистості майбутнього спеціаліста. У відповідних до 

вищенаведеного системою блоків змістовних модулів гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки визначена загальна орієнтація курсу, яка полягає у наданні студентам 

необхідного обсягу знань, щоб вони були у змозі: поєднувати національну свідомість, 

глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського 

народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій;інтерпретувати та 
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аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу; демонструвати 

розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних 

діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства; вести 

дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави. 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: 

- хронологію і зміст основних подій 

- діяльність історичних осіб, релігійних організацій, партій; 

- закономірності розвитку історичного процесу на території України 

- особливості становлення, державно-адміністративних структур, 

- суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу, 

- неоднозначні оцінки більшості проблем та історіографії. 

Вміти: 

- вільно володіти конкретними фактичними матеріалами з історії українського народу, 

- визначати, аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, 

- взаємопов’язувати з світовим історичним розвитком, 

- користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними 

джерелами та науковими матеріалами з історії України. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 72 години/  2  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

1. Змістовий модуль / Tartalmi modul I.: Історія України між період 1953-1964 рр. 

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – 

середина 60-х рр.) 

 Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя Переяславської ради. 

Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації 

політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських 

репресій. Реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна 

спрямованість і значення. Заходи щодо удосконалення управління і модернізації 

промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в 

освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.Поява дисидентів в Україні. Зародження 
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руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському 

керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. 

ІI. Змістовий модуль / Tartalmi modul II.:  Україна у період загострення кризи 

радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в партійно-державному 

керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації 

в структурі економіки України, хижацька експлуатація її багатств, будівництво хімічних 

підприємств, атомних електростанцій. Наростання екологічної небезпеки. Екстенсивний 

розвиток сільського господарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації «неперспективних» 

сіл. 

Увільнення П.Ю.Шелеста. Дальше обмеження прав України. В.В.Щербицький як провідник 

русифікаторської політики центру. Україна в єдиному народногосподарському комплексі 

СРСР. Політичні репресії 60–70-х років. Посилення реакції в духовному житті. Поглиблення 

нігілістичного ставлення до національної самобутності українського народу. Спотворення 

історії України. 

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні дії органів КДБ. 

Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному та суспільно-політичному 

розвитку України. Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах перебудови, 

гласності. Економічна політика центрального уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та 

її наслідки. Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної активності народу. 

Гальмування перебудовних процесів в Україні. Національне пробудження українського 

народу. Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів тоталітарного режиму. 

 ІІІ. Змістовий модуль / Tartalmi modul IІI.:   Розпад радянського союзу й проголошення 

незалежності України (1985–1991 рр.)  

 Народження Народного руху України і перетворення його в опозиційну до КПРС силу. Перші 

кроки в демократизації суспільно-політичного життя і утворення нових політичних партій та 

громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. 

Формування парламентської опозиції - «Народної ради». Прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження 

державної та економічної незалежності республіки, утворення самостійної держави. Спроба 

серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для України. Схвалення 

Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності 

КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової інформації в демократизації 

суспільства, відродженні національних традицій, розширенні сфери вжитку української мови. 

Пробудження релігійного життя. Участь української діаспори в державотворчому процесі. 
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 Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. 

Л.М.Кравчук - Президент України. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода 

про Співдружність незалежних держав. Затвердження державної символіки України. 

 IV. Змістовий модуль / Tartalmi modul IV.: Україна в умовах незалежності 

Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Зміцнення державних 

кордонів. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту. Національної гвардії. 

Служби безпеки, митної служби. Запровадження національної грошової одиниці та інших 

інститутів державності. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на 

шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий 

характер. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Криза 

кредитно-фінансової системи. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості. 

Пошуки шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення. 

 Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. 

Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. Кримська автономія. 

Формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і об'єднань, їх 

платформи у виборах до Верховної Ради України 1994 року. 

 Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання Президентом Л.Д.Кучми. Його 

соціально-економічна та політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття Конституції 

України. Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними 

державами, встановлення дипломатичних відносин, формування представництв у 

міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. Набуття Україною 

без'ядерного статусу. 

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і співробітництва, припинення 

воєнних конфліктів. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство 

заради миру», в діяльності Ради Європи. Україна у складі Співдружності незалежних держав. 

Українська діаспора на сучасному етапі. 

 Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань 

за свободу, незалежність, соборність і державність. 
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N
o
 Автор, назва посібника, рік видання / A szerző, a mű címe, a kiadás éve 

1.  Font Márta – Varga Beáta – Ukrajna története 

2.  Heller – Nyekrics – Oroszország története 

3.  Алексєєв Ю. М.., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних 

епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.) – К., 2000. 

4.  Алексєєв Ю.И., Вертегел А.Б., Козаков О.О. Всесвітня історія: Навч. посібник. – К.: 

Каравелла, 2006. – С. 184–194. 

5.  Бажан О. Політика десталінізації в Україні  (друга половина 50-х – початок 60-х років) 

// Укр. іст. ж. – 2004. – № 1–2. – С. 18–27. 

6.  Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992. 

7.  Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1960–1980 рр.). – К., 1999. 

8.  Баран, Грицак, Зайцев Ю.: Історія України, Львів, 1998.  

9.  Батенко Т. Нариси з історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х pp. – 

Львів, 1999. 

10.  Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. – 1992. – № 25. 

11.  Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: «Академвидав», 2003. – С. 482–494. 

12.   Веселова О. Українське суспільство в 1945-1953 рр.: Ідеологізація по сталінськи // 

Укр. іст. ж. – 2005. – № 1. – С.85–97. 

13.  Врублевський В. Владимир Щербицький: Правда и вимисли. – М., 1993. 

14.  Гальченко Я. Вигадки і правда про події на Чорнобильській АЄС // Віче. – 2005. –№ 7–

8. 

15.  Гаранъ О. Убити дракона: 3 історії Руху та нових партій України.-К., 1993. 

16.  Гель І. Грані культури. – Львів, 1993. 

17.  Голубенко П. Україна і Росія в світлі культурних взаємин – К., 1993. 

18.  Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. – 

№ 4. 

19.  Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського 

державотворення. – К., 1995.  

20.  Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ 

ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. 

21.  Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ 

ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. 

22.  Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990. 

23.  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998. 
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24.  Довідник з історії України (А-Я): Посібник для серед. загально-освіт. навч. закладів / 

За ред. І.Подкови, Р.Шуста . – 2-ге вид. – К.: Ґенеза, 2001. – 1136 с. 

25.  Досвід та уроки суспільно-політичної трансформації України у добу перебудови 

(квітень 1985 – серпень 1991) // Нова політика. – 1997. – № 2. – С 32–35. 

26.  З договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською 

Федерацією (31 травня 1997 р.) // Там само. – С. 238–244. 

27.  З Концепції (Основи державної політики) національної безпеки України (16 січня 1997 

р.) // Там само. – С. 236–237. 

28.  Засади державної політики України в галузі прав людини (17 червня 1999 р.) // Там 

само. – С. 279–281. 

29.  Заставний Ф.Д. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – 

Львів, 1991. 

30.  Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951–1990 рр.) // Економіка 

України. – 2004. – № 1. – С. 44-52. 

31.  Іванишин В., Радевич-Винницький А. Мова і нація. – Дрогобич, 1994. 

32.  Із Воєнної доктрини України (19 жовтня 1993 р.) // Там само. – С. 213–214. 

33.  Із Закону України “Про Автономну республіку Крим”    // Там само. – С. 222. 

34.  Із Закону України “Про вивезення, введення та поверненя культурних цінностей (21 

вересня 1999 р.) // Там само. – С. 295–297. 

35.  Із Закону України “Про державні нагороди України  (16 березня 2000 р.) // Там само. – 

С. 328–332. 

36.  Із Закону України “Про загальні засади експлуатації і зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС 

на екологічно безпечну систему” (11 грудня 1998 р.) // Там само. – С. 262–263. 

37.  Із Закону України “Про об’єднання громадян» (16 червня 1992 р.) // Там само. – С. 209. 

38.  Із Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств (4 березня 1992 

р.) // Там само. – С. 207–208. 

39.  Із Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні (23 березня 2000 р.) // Там само. – С. 339–342. 

40.  Із Конституції державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в 

Україні (25 січня 1994 р.) // Там само. –  С. 215–216. 

41.  Із концепції державної сімейної політики (17 вересня 1999 р.) // Там само. – С. 293–

295. 

42.  Із концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України (13 липня 
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1999 р.) // Там само. – С. 286–287. 

43.  Із Постанови Верховної Ради України “Основні напрями державної політики України 

у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки”    (5 березня 1998 р.) // Там само. – С. 256–257. 

44.  Історія України / Під реж В.А.Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997. – С.326-367. 

45.  Історія України. Курс лекцій для студентів технічних вузів / Під ред. В.І.Ніколаєнка. – 

Харків, 2001. – С. 312–379 

46.  Історія України: Курс лекцій для студентів технічних ВУЗів. – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. 

47.  Історія України: курс лекцій: у 2 кн., кн. 2 – ХХ століття / Мельник Л.Г., Демченко 

М.В., Верстюк В.Ф. та ін. – К.: Либідь, 1992. – С. 355–462. 

48.  Історія України: нове бачення: у 2 т. / Під ред. В.А.Смолія. Т.2. – К.: Україна, 1995. – 

С- 329–423. 

49.  Історія української культури: 3б. матеріалів і документів / За ред.             С. М. 

Клапчука, В. Ф.Остафійчука. – К., 2000. 

50.  Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / За ред. С.М.Клапчука, 

В.Ф.Остафійчука. – К., 2000. 

51.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелигенція в русі Опору 1960–1980 років. – К., 

1995. 

52.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960–1980 років. – К., 

1995. 

53.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 

1996. 224 с. 

54.  Ковалдин В. Горбачев и его внешняя политика  // МЭ и МО. – 2005. – № 11. – С. 14–

23. 

55.  Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 

року. – К., 1996. 

56.  Кормич Л.Л., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХ століття. 

Навчальний посібник. Видання четверте. – Х.: ООО «Одисей», 2004. – С. 425–474. 

57.  Котова Н.О.  Історія України: навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Одиссей», 2005. – С. 

249–295. 

58.  Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. – К., 1994. 

59.  Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Альтернативи поступу: критика історичного 

досвіду. – К., 1997. 

60.  Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр.). – К., 1994. 
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61.  Лановик Б.Д.  Історія України: навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С. 

524–585. 

62.  Лановик Б.Д., Лазаревич М.В. Історія України: навчальний посібник. – К.: Знання-

Прес, 2001. – С. 527–622. 

63.  Леонова А.О. Етнокультурна політика України. – К., 1998.                      

64.  Лизанчук В. Навічно кайдани кували. Факти, документи, коментарі про русифікацію в 

Україні. – Львів, 1995. 

65.  Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1, 2. – К., 1994. 

66.  Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994. 

67.  Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994. 

68.  Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. – К., 1994. 

69.  М.В. Коваль: Україна крізь віки, Кіїв, 1999 

70.  Михальченко М.Н., Андрущенко В.П. Беловежье. Л.Кравчук. Украина. 1991–1995. – 

К., 1996 

71.  Національні відносини в Україні в XX ст. 36. документів і матеріалів. – К., 1994. 

72.  Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали / За ред. В. 

Ф. Панібудьласки. – К., 1997. 

73.  Ніколаєнко В.І., Мешковая С.І., Ткаченко С.С. Історія України: біографічний довідник. 

– Харків, НТУ «ХПІ». – 2007. – 240 с.  

74.  Новітня історія України (1900-2000) / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. 

– К.: Вища школа, 2000. – С. 298–329. 

75.  О. Субтельний : Україна. Історія, Київ, Либідь, 1993., 

76.  О.Д. Бойко: „Історія України”, Київ, Академія, 1999.  

77.  Політична історія України. ХХ століття. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945-

2002). Керівник О.М.Майборода. – Київ: Ґенеза, 2003. – С. 13–678. 

78.  Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Під 

кер. В.І.Полохала. – К., 1995. 

79.  Постанова Верховної Ради України “Про державний герб України” (19 лютого 1992 р.) 

// Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів. – К., 2000. – С. 205. 

80.  Путч. Хроника тревожных дней. – М., 1991. 

81.  Радевич Я. Україна від мови до нації. – Дрогобич, 1997. 

82.  Російщення України. Науковий зб. – К., 1992. 

83.  Рубан В. В., Серегина Н. С. Многопартийная система Украины: как она есть. – Х., 
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1998. 

84.  Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 

1990-х рр. – К., 1998. 

85.  С. В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва: „Історія України”, Київ,  Освіта, 

1998.  

86.  Савченко Н.П., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. Навч. посібник. – 

К.: ІНКОС, 2006. 

87.  Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник. Третє видання. – К.: Каравелла, 

2005. – С. 272–311. 

88.  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000. 

89.  Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992. 

90.  Слюсаренко, Гусєв, Козицький, … „Новітня Історія України”, Київ,  Вища школа, 

2000.  

91.  Смолин О.Н. Радикальная трансформация общества в СССР и России: проблема 

периодизации // Вопросы истории. – 2005. – № 12. – С. 39–48. 

92.  Сучасні політичні партії та рухи на Україні. – К., 1991. 

93.  Титов К.В. “Contrat social” по хрущевски («Доклад о культе личности и его 

последствиях как договор верховной власти с номенклатурой») // Полис. – 2005. – С. 

132–142. 

94.  Товажнянский Л.Л., Николаенко В.И., Морозов В.В., Сакара Ю.Д. Харьковский 

политехнический: на рубеже тысячелетий. – Харьков, 2000. 

95.  Україна 90-х: шлях до незалежності. – К., 1992. 

96.  Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991. 

97.  Україна в XX столітті (1900–2000): 36. документів і матеріалів. – К., 2000.  

98.  Україна: друга половина XX століття / За ред. П. П.Панченка. – К., 1997. 

99.  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. на пошуку 

Ю.Сливки. – Львів, 2000. 

100.  Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, 

В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. Під ред В.М.Литвина. – К.: Вид. Дім 

“Альтернативи”, 2001. 704 с. 

101.  Українознавство в розбудові держави. – К., 1994. 

102.  Українська державність у ХХ столітті: історико-політичний аналіз / за редакцією 

О.Дергачова. – К., 1996. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит та реферати 

доклад студентів на вибрану тему семінарського завдання, перевірка рефератів, 

модульна контрольна робота,  контроль, поточний контроль, підсумковий контроль. 

 Поточний контроль здійснюється на кожному аудиторному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи  викладача зі студентом для тих 

тем, які студент опрацьовує самостійно. Рекомендується застосовувати види 

обєктивного (стандартизованого) контролю підготовки студентів. 

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенні вивчення модуля. До 

підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання : контрольна робота та вхідний 

контроль, оперативний 

 Оцінку “відмінно” (5) отримує студент, який виявив всебічне і глибоке знання 

програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання передбачені програмою, засвоїв 

рекомендовану програмами основну і ознайомився з додатковою літературою, розуміє 

взаємозв’язок головних понять з фахових дисциплін та їх значення для майбутньої професії. 

Тобто при написанні модульної контрольної роботи виконав 80-100 % завдань. 

Оцінку “добре” (4) отримує студент, який виявив повне знання програмового 

матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну 

рекомендовану програмами літературу, виявив систематичний характер знань з дисциплін і 

здатний до їх самостійного поповнення, але під час відповіді допустив незначні неточності. 

Тобто при написанні модульної контрольної роботи виконав 70-80 % завдань.  

Оцінку “задовільно” (3) отримує студент, який виявив знання програмового 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання та майбутньої роботи за фахом, 

вміє виконувати передбачені програмою завдання, знайомий з основною рекомендованою 

літературою. Як правило, оцінка “задовільно” виставляється  студентам, що допустили 

значні помилки у відповіді та при виконанні завдань, але які володіють необхідними 

знаннями для їх усунення за допомогою викладача. Тобто при написанні модульної 

контрольної роботи виконав 60-70 % завдань. 

Оцінку “незадовільно” (2) отримує студент, який виявив суттєві прогалини в знаннях 

основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні 

передбачених програмою завдань. Тобто при написанні модульної контрольної роботи 

виконав менше 60 % завдань. 
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Модулі 

В
сь

о
г
о
  

К
о
н

т
а
к

т
н

і 

у
р

о
к

и
 

Л
ек

ц
ія

  

С
ем

ін
а
р

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Іс
п

и
т
  

1. Змістовий модуль: Історія України миж період 1953-1964 

рр. Україна в умовах політичної та економічної 

лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.) 
Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя 

Переяславської ради. Передача Кримської області до складу 

УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації 

політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок 

реабілітації жертв сталінських репресій. Реформи 

М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, 

загальна спрямованість і значення. Заходи щодо удосконалення 

управління і модернізації промисловості. Спроби подолання 

кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні 

східних регіонів СРСР і цілинних земель. 

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху 

«шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. 

Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх 

наслідки для України. 

24 6 4 2 18 

Модульна 

контрольн

а робота 

ІI. Змістовий модуль:  Україна у період загострення кризи 

радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в 

партійно-державному керівництві. Зупинення реабілітації і 

замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації в 

структурі економіки України, хижацька експлуатація її 

багатств, будівництво хімічних підприємств, атомних 

електростанцій. Наростання екологічної небезпеки. 

Екстенсивний розвиток сільського господарства, шкідливість 

кампанії щодо ліквідації «неперспективних» сіл. 

Увільнення П.Ю.Шелеста. Дальше обмеження прав України. 

В.В.Щербицький як провідник русифікаторської політики 

центру. Україна в єдиному народногосподарському комплексі 

СРСР. Політичні репресії 60–70-х років. Посилення реакції в 

духовному житті. Поглиблення нігілістичного ставлення до 

національної самобутності українського народу. Спотворення 

історії України. 

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні 

дії органів КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально-

економічному та суспільно-політичному розвитку України. 

Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах 

перебудови, гласності. Економічна політика центрального 

уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 

Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної ак-

тивності народу. Гальмування перебудовних процесів в 

24 6 4 2 18 

Модульна 

контрольн

а робота 
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Україні. Національне пробудження українського народу. 

Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів 

тоталітарного режиму. 

1IІ. ЗІІІ. містовий модуль: Розпад радянського союзу й 

проголошення незалежності україни (1985–1991 рр.)  

Народження Народного руху України і перетворення його в 

опозиційну до КПРС силу. Перші кроки в демократизації 

суспільно-політичного життя і утворення нових політичних 

партій та громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. 

Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської 

опозиції - «Народної ради». Прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Курс національно-

демократичних сил на утвердження державної та економічної 

незалежності республіки, утворення самостійної держави. 

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його 

наслідки для України. Схвалення Верховною Радою УРСР 

Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності 

КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової 

інформації в демократизації суспільства, відродженні 

національних традицій, розширенні сфери вжитку української 

мови. Пробудження релігійного життя. Участь української 

діаспори в державотворчому процесі. 

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори 

Президента України. Л.М.Кравчук - Президент України. 

Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про 

Співдружність незалежних держав. Затвердження державної 

символіки України. 

12 4 2 2 8 

Модульна 

контрольн

а робота 

IV. Змістовий модуль: Україна в умовах незалежності 

Створення правової бази розвитку України як демократичної 

держави. Зміцнення державних кордонів. Формування 

Збройних сил і Військово-морського флоту. Національної 

гвардії. Служби безпеки, митної служби. Запровадження 

національної грошової одиниці та інших інститутів 

державності. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для 

реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу 

до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. 

Зниження темпів промислового і сільськогосподарського 

виробництва. Криза кредитно-фінансової системи. Наростання 

інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки 

шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення. 

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, 

освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове 

регулювання в Україні. Кримська автономія. Формування 

багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і 

об'єднань, їх платформи у виборах до Верховної Ради України 

1994 року. 

Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання 

Президентом Л.Д.Кучми. Його соціально-економічна та 

політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття 

Конституції України. Концепція зовнішньої політики України. 

Визнання України зарубіжними державами, встановлення 

12 4 2 2 8 

Модульна 

контрольн

а робота 
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дипломатичних відносин, формування представництв у 

міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. 

Набуття Україною без'ядерного статусу. 

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і 

співробітництва, припинення воєнних конфліктів. Участь 

України у миротворчих процесах ООН, у програмі 

«Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи. Україна 

у складі Співдружності незалежних держав. Українська 

діаспора на сучасному етапі. 

Підсумки історичного шляху українського народу і 

найголовніші уроки історії його змагань за свободу, 

незалежність, соборність і державність. 

Всього  72 20 12 8 52 Екзамен  
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Тематичний план 

Модулі/ Теми 

1. Змістовий модуль / Tartalmi modul I.: Історія України миж період 1953-1964 рр. 

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.) 

1. 1.1. Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. 

1. 1.2. Стан промисловості та сільського господарства.  

1. 1.3. Соціальне та економічне життя населення. 

1. 1.4. Входження Кримської області до складу УРСР. 

1. 1.5. XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. 

1. 1.5. Реабілітація жертв сталінських репресій. 

1.1.6. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. 

1. 1.7. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України. 

1. 1.8. Зміни в управлінні господарством.  

1. 1.9. Розвиток промисловості. 

1. 1.10. Аграрна політика у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. XX ст. 

1.1.11. Нові явища у соціальній сфері. 

1. 1.12. Зрушення у повсякденному житті населення. 

1. 1.13. Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у 

мистецтві. 

 1. 2.14. «Шістдесятництво» в українській культурі. 

1. 2.15. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. 

1. 2.16. Релігійна політика. 

1. 2.17. Наш край у 1953-1964 рр. 

ІI. Змістовий модуль / Tartalmi modul II.:  Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

2.1. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. 
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2.2. Конституція УРСР 1978 р. 

2.3. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. 

2.4. Економічне становище УРСР у 70-ті – на початку 80-х рр. XX ст.  

2.5. Матеріальний рівень життя населення.  

2.6. Зміни в соціальній та у національній структурі населення. 

2.7. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. 

2.8. Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури.  

2.9. Повсякденне життя населення.  

2.10. Моральний стан радянського суспільства. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури.  

2.11. Формування опозиційних течій в к ультурі т а реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.  

2.12. Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х – на початку 70-х років.  

2.13. Форми діяльності дисидентів. 

2.14. Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр. 

ІIІ. Змістовий модуль / Tartalmi modul IІI.:   Розпад радянського союзу й проголошення незалежності україни (1985–1991 рр.)  

3.1. Причини та початок «перебудови». 

3.2. Чорнобильська катастрофа. 

3.3. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.  

3.4. Стан економіки. Рівень життя населення.  

3.5. Розгортання страйкового руху. 

3.6. Гласність та лібералізація. 

3.7. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. 

3.8. Формування багатопартійної системи. 

3.9. Активізація національного руху у другій половині 80-х років. 

3.10. Формування національних громадських організацій і об’єднань. 

3.11. Початок та проблеми релігійного відродження.  

3.12. Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. 

3.13. Декларація про державний суверенітет України.  
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3.14. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. 

3.15. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР. 

3.16. Наш край у 1985–1991 рр.  

IV. Змістовий модуль / Tartalmi modul IV.: Україна в умовах незалежності 

4.1. Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.  

4.2. Участь населення у державотворчих процесах. 

4.3. Прийняття Конституції України (1996 р.) 

4.4. Становлення інституту президентства в Україні. 

4.5. Стан господарства після розпаду СРСР.  

4.6. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України.  

4.7. Соціальне та економічне становище населення. 

4.8. Еміграція. 

4.9. Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. 

4.10. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. 

4.11. Здійснення аграрної реформи. 

4.12. Включення населення у ринкові відносини. 

4.13. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір. 

4.14. Демографічні зміни. 

4.15. Соціальна диференціація суспільства. 

4.16. Міжнаціональні відносини.  

4.17. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. 

4.18. Модернізація національної системи освіти. 

4.19. Основні тенденції розвитку науки.  

4.20. Здобутки української літератури і мистецтва.  

4.21. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст. 

4.22. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне 

співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. 
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4.23. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних 

конфесій. 

4.24. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. 

4.25. Україна в міжнародних організаціях. 

4.26. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX – на початку XXI ст.  

4.27. Розвиток краю в умовах незалежності України.  



Теми рефератів 
 

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – початку 50-х рр.  

1 Україна –суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів 

 (Азовсталь,Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу та ін.). 

2 Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946–1947 рр. 

Ключові поняття: операція «Вісла», «жданівщина», «космополітизм», «лисенківщина». 

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).  

1 Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних 

 індустріальних об’єктів. 

2 Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР середині 50-х–60-х рр. ХХ ст.: 

 припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених.  

3 Реформа управління економікою. 

4 Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 50- 

х –початку 60-х рр. ХХ ст.  

Ключові поняття: відлига, політична реабілітація, раднаргоспи, шістдесятники, дисидентство. 

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х –початок 80-х рр.).  

1 Здійснення економічних реформ у другій половині 60-х років ХХ ст. 

2 Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. 

3 Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище радянського ладу  

в Україні (середина 60-х – початок 80-х років).  

4 Конституція УРСР 1978 р. 

Ключові поняття: «розвинутий соціалізм», «застій», номенклатура, дефіцит, урбанізація, 

«самвидав», правозахисник. 

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.  

1 Антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально- 

економічної кризи: запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами,  

зростання цін. 

2 Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 

 80-х рр. ХХ ст: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху  

України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до 

 Верховної Ради. 

3 Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про 

 державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення  

референдуму та виборів Президента України. 

Ключові поняття: інфляція, гласність, плюралізм. 

Україна в умовах незалежності.  

1 Заснування Збройних Сил України. 
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2 Прийняття Конституції України. 

3 Прийняття державної символіки. 

4 Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ  

ст. – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова  

реформа, диференціація суспільства. 

5 Інтегрування України у світове співтовариство. 

Ключові поняття: приватизація, поліетнічна держава. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ПО НАПИСАННЮ РЕФЕРАТІВ 

Формою самостійної роботи студентів заочного відділення є підготовка реферату на тему з 

курсу "Історія України" (за вибором студента). 

Реферат має містити такі складові частини: 

- титульний аркуш  

- план реферату (зміст роботи із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану 

викладений в рефераті); 

- основна частина; 

- список використаних джерел і літератури. 

Обсяг реферату має бути в межах 5–10 сторінок машинописного тексту (або комп'ютерного 

набору) на однiй сторiнцi аркуша бiлого паперу формату А 4 (без списку лiтератури та додаткiв). 

Всі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та 

підзаголовками. 

Текст розмiщується на аркушi, обмеженому берегами: лiвий – не менше 30 мм; правий – 10 

мм; верхній – 20 мм; нижній має бути 20 мм. У машинописному варiантi тексту на сторiнцi 

розмiщується на бiльше 28-30 рядкiв по 57-60 знакiв у кожному з них. 

Першою сторiнкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, на наступнiй 

сторiнцi проставляється цифра 2 i далi по порядку. Порядковий номер проставляється посерединi 

верхнього берега сторiнки. 

Роздiли або глави нумеруються арабськими цифрами, а пiдроздiли або параграфи – цифрою 

роздiлу i пiдроздiлу через крапку.  

Список використаної лiтератури повинен мiстити бiблiографiчний опис джерел, використаних 

студентом пiд час роботи над темою. Укладаючи його, необхiдно додержуватись вимог державного 

стандарту. Кожний бiблiографiчний запис треба починати з нового рядка, лiтературу слiд 

розташувати в алфавiтному порядку авторiв та назв творiв. Бiблiографiчнi записи у "Списку..." 

повиннi мати порядкову нумерацiю. 
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Хронологія найважливішіх основних подій 

 

1945, 26 червня   – підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй 

                               за участю Української РСР. 

1945, 29 червня   – підписання угоди між СРСР і Чехословаччиною про 

                               возз'єднання Закарпатської України з УРСР. 

1946-1947             – голод в Україні. 

1947, 4 березня    – звільнення М.Хрущова і обрання Л.Кагановича 

                               Першим секретарем ЦК КП(б)У. 

1947, квітень-       – операція "Вісла", депортація українського 

серпень                  населення із західних областей. 

1948,січень           – нове призначення М.Хрущова Першим секретарем 

                               ЦК КП(б)У. 

1948,вересень       – початок боротьби з генетикою як наукою. 

1949,грудень        – нове звільнення М.Хрущова з посади Першого 

                               секретаря ЦК КП(б)У і обрання на цю посаду 

                                Л.Мельникова. 

1951,                     – у Києві почав діяти перший в Україні телевізійний 

7 листопада                     центр. 

1953, 5 березня    – помер Й. Сталін. 

березень-           – початок 'десталшізащї , припинення злочинної діяльності липень    Л.Берії. 

1954,19 лютого    – видано указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу                                   

   Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР. 

1954, березень     – XVII з'їзд КПУ ухвалив рішення про набір юнаків та дівчат  з України для освоєння 

цілинних та перелогових земель  

                                у Сибіру та Казахстані. 

1954, 12 травня    – вступ УРСР до ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці. 

1956, лютий         – XX з'їзд КПРС. Доповідь М.Хрущова "Про культ особи та  його наслідки". 

1956, серпень      – початок реабілітації розстріляних, засланих або незаслу- 

                               жено  забутих діячів української науки та культури. 

1959, 15 жовтня   – вбивство у Мюнхені агентом КДБ С. Бендери. 

1961, січень         – суд у Львові над членами Української робітничо- 

                               селянської спілки, створеної Л.Лук'яненком. 

1963, липень        – Пленум ЦК КПУ, звільнення М.Підгорного і обрання  П.Шелеста Першим кретарем 

ЦК КПУ. 

1964, 14 жовтня   – Пленум ЦК КПРС, звільнення М.Хрущова з посади  

                               Першого секретаря ЦК. Обрання на цю посаду  

                               Л.Брежнєва. 

1972, травень       – звільнення П.Шелеста з посади Першого секретаря  

                               ЦК КПУ, обрання на цю посаду В.Щербицького. 

1974, літо             – звернення політичних в'язнів Прибалтики, України та  

                               Кавказу до Верховної Ради СРСР з вимогою відновлення                                   

   національних прав неросійських республік. 

1975, осінь                    – відмова групи українських політичних в'язнів (В.Чорновіл,                        

   І.Світличний та ін.) від радянського громадянства. 

1976, жовтень      – утворення організації "Української групи сприяння  

                               виконанню Гельсінських угод" (Української Гельсінської   Групи) на чолі з .Руденком. 

1978,                             – директива колегії Міністерства освіти УРСР про  

11 листопада          "Удосконалення вивчення російської мови в  

                                загальноосвітніх школах республіки". 

1985, 11 березня       Обрання позачерговим Пленумом ЦК КПРС  

                                    М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС;  

                                    початок    “перебудови” 

1986, 26 квітня          Чорнобильська катастрофа 
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1987, 5 серпня          Відкритий лист В. Чорновола Генеральному секретареві  ЦК КПРС М. Горбачову 

1988, літо                  Відзначення 1000-ліття хрещення Русі-України 

1989, лютий              Утворення в Києві Товариства української мови  

                                     ім. Т. Шевченка 

1989, вересень          Створення Народного руху України за перебудову 

1990, 21 січня           Відбулася акція “живий ланцюг” на відзначення Акту  

                                    злуки ЗУНР і УНР (1919 р.) 

1990, 16 липня          Прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про  

                                    державний суверенітет України 

1990, 2 серпня          Прийняття Верховною Радою УРСР закону “Про        

                                    економічну самостійність Української РСР” 

1991, 19–21 серпня   Спроба державного заколоту в СРСР 

1991, 24 серпня         Прийняття Акту проголошення незалежності України 

1991, 30 серпня         Указ Президії Верховної Ради “Про заборону діяльності компартії України” 

1991, 8 жовтня          Прийняття Закону “Про громадянство України” 

1991, 11 жовтня        Затвердження Верховною Радою концепції оборони та  

                                    розбудови Збройних Сил України 

1991, 1 грудня          Загальнонародний референдум на підтримку Акту 

                                    незалежності України. Обрання Л. Кравчука  

                                    Президентом України 

1991, 8 грудня          Утворення Співдружності незалежних держав (СНД).  

                                    Юридичне оформлення розпаду СРСР. 

1992, 15 січня       Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про  

                               Державний гімн України (затверджено музичну  

                               редакцію,  автором якої є М.Вербицький. 

1992, 28 січня        Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор 

Державним прапором України. 

1993, 2 липня        схвалення Верховною Радою України "Основних 

                               напрямків зовнішньої політики України". 

1993, жовтень       прийняття Верховною Радою "Воєнної доктрини  

                               України". 

1994, липень         обрання Л.Кучми Президентом України. 

1996, 28 червня   прийняття Конституції України. 

1996,2 вересня      впровадження національної валюти  гривні. 

1997, 9 липня        підписання Україною хартії щодо особливого  

                               партнерства   з НАТО. 

1999, листопад     президентські вибори. Перемога Л.Кучми. 

2000, січень          формування депутатської більшості в парламенті. 

2001,                      відставка уряду В.Ющенка. Прем'єр-міністром 

квітень-травень       затверджено А.Кінаха. 

2001, червень       візит Папи Римського Івана-Павла II в Україну. 

2004,                       вибори Президента України. За результатами виборів 

жовтень-грудень    ним став В.Ющенко. 

2006, січень          вступила в дію конституційна реформа. 

2006, березень      вибори до Верховної Ради України. 

2006, серпень       прем'єр-міністром обрано В.Януковича. 
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Питання Рубіжного Контролю 

 

1. Коли помер Й.Сталін? 

2. Коли Крим було передано Україні? 

3. Коли і де проходила Дунайська конференція? 

4. Коли М.Хрущова було усунено від влади? 

5. Коли відбувся процес над Українською робітничо-селянською спілкою? 

6. Хто автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»? 

7. Коли В.Щербицький став першим секретарем ЦК КПУ? 

8. Коли було створено Українську Гельсинську групу? 

9. Коли М.Горбачов став Генеральним секретарем ЦК КПРС? 

10. Коли було прийнято Закон про мови в Українській РСР? 

11. Коли створено Народний Рух України? 

12. Коли виник Український студентський союз? 

13. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України? 

14. Коли відбулася спроба ДКНС здійснити державний переворот? 

15. Коли було проголошено державну незалежність України? 

16. Коли відбувся референдум щодо незалежності України? 

17. Коли Радянський Союз припинив своє існування? 

18. Коли було прийнято Конституцію незалежної України? 
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Екзаменаційні питання 

1 Наш край у початку 50-х рр. 

2 Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. 

3 Стан промисловості та сільського господарства.  

4 Соціальне та економічне життя населення. 

5 Входження Кримської області до складу УРСР. 

6 XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. 

7 Реабілітація жертв сталінських репресій. 

8 Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. 

9 Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України. 

10 Зміни в управлінні господарством.  

11 Розвиток промисловості. 

12 Аграрна політика у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. XX ст. 

13 Нові явища у соціальній сфері. 

14 Зрушення у повсякденному житті населення. 

15 Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. 

«Відлига» в українській літературі та у мистецтві. 

16 «Шістдесятництво» в українській культурі. 

17 Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. 

18 Релігійна політика. 

19 Наш край у 1953-1964 рр. 

20 Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. 

21 Конституція УРСР 1978 р. 

22 Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. 

23 Економічне становище УРСР у 70-ті – на початку 80-х рр. XX ст.  

24 Матеріальний рівень життя населення.  

25 Зміни в соціальній та у національній структурі населення. 

26 Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. 

27 Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури.  

28 Повсякденне життя населення.  

29 Моральний стан радянського суспільства. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток 

літератури.  

30 Формування опозиційних течій в к ультурі т а реакція на них влади. Суперечливі тенденції в 

розвитку українського мистецтва.  

31 Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х – на початку 70-х років.  

32 Форми діяльності дисидентів. 

33 Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр. 

34 Причини та початок «перебудови». 

35 Чорнобильська катастрофа. 

36 Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.  

37 Стан економіки. Рівень життя населення.  

38 Розгортання страйкового руху. 

39 Гласність та лібералізація. 

40 Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. 

41 Формування багатопартійної системи. 

42 Активізація національного руху у другій половині 80-х років. 

43 Формування національних громадських організацій і об’єднань. 

44 Початок та проблеми релігійного відродження.  

45 Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. 

46 Декларація про державний суверенітет України.  

47 Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. 

48 Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР. 

49 Наш край у 1985–1991 рр.  
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50 Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в 

Україні.  

51 Участь населення у державотворчих процесах. 

52 Прийняття Конституції України (1996 р.) 

53 Становлення інституту президентства в Україні. 

54 Стан господарства після розпаду СРСР.  

55 Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система 

України.  

56 Соціальне та економічне становище населення. 

57 Еміграція. 

58 Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. 

59 Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. 

60 Здійснення аграрної реформи. 

61 Включення населення у ринкові відносини. 

62 Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір. 

63 Демографічні зміни. 

64 Соціальна диференціація суспільства. 

65 Міжнаціональні відносини.  

66 Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. 

67 Модернізація національної системи освіти. 

68 Основні тенденції розвитку науки.  

69 Здобутки української літератури і мистецтва.  

70 Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст. 

71 Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні 

проблеми початку XXI ст. 

72 Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. 

Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій. 

73 Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. 

74 Україна в міжнародних організаціях. 

75 Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX – на початку XXI ст.  

76 Розвиток краю в умовах незалежності України. 
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 Контрольні питання 

 

1.  Політика „десталінізації" призвела: 
а)       до повної ліквідації наслідків культу особи Сталіна і  

         демократизації суспільства; 

б)                до часткових змін, змінивши радянський режим у недоторканості; 

в)       нічого не змінила; 

г)       ваш варіант відповіді. 

2. Заповніть таблиці  
Дисидентський рух в Україні 60 – 80-х років XX ст. 

Передумови виникнення руху   

Етапи, характерні риси   

Напрями діяльності   

Представники, організації   

Вимоги   

Методи боротьби з режимом   

Засоби режиму спрямовані проти 

руху  

 

Заходи КПРС: уряд у сфері економіки наприкінці 50-х –  

першій половині 60-х років 

Дата Зміст заходу Мета Що з того вийшло 

    

 

3. Чому в повоєнне десятиріччя посилились політичні репресії в Україні? 

 

4. У чому полягала суперечливість економічних реформ 50-х  –  60-х років XX ст.? 

 

5. У чому полягали особливості українського дисидентського руху 60-х  –70-х років XX ст.? 

 

6.          Генеральним секретарем ЦК КПРС після смерті К. Черненка став: 
а)      Л. Брежнєв; 

б)      М. Горбачов; 

в)      Ю. Андропов; 

7.          Гласність – це: 
а)      можливість висловлювати альтернативну точку зору; 

б)      форма свободи слова; 

в)      специфічна форма поширення правдивої інформації в умовах 

         державного контролю над засобами масової інформації; 

8.          “Група 239” у Верховній Раді України, що була обрана в березні 1990 р., представляла 

інтереси: 
а)      центристів; 

б)      комуністичної більшості; 

в)      опозиції; 

9.             Національно-демократичний рух в Україні в роки перебудови очолювала: 
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а)      інтелігенція; 

б)      селянство; 

в)      армія; 

г)      робітничий клас; 

10.          Як спроба державного перевороту в СРСР позначилась на долі КПУ? 
а)      її діяльність було припинено, а згодом заборонено; 

б)      КПУ повністю зійшла з політичної арени; 

в)      КПУ перестала бути найчисленнішої серед партій; 

г)      діяльність КПУ було припинено до закінчення судового процесу 

         над членами ДКНС; 

11.          Декларацію про державний суверенітет України було проголошено: 

а)      1 грудня 1991 р.; 

б)      16 липня 1990 р.; 

в)      24 серпня 1991 р.; 

12.          Першими незалежність України визнали: 
а)      Росія та Китай; 

б)      Франція та Англія; 

в)      Канада та Польща; 

г)      Литва та Латвія; 

13. Заповніть таблиці 

1. ”Перебудова” – об’єктивна необхідність. Підсумки соціально-економічного та 

політичного розвитку країни на середину 1980-х років 

Економічний розвиток Соціальний розвиток Політичний розвиток 

   

2. Основні етапи економічних реформ у добу “перебудови” 

Хронологічні межі  Зміст реформ 

  

3.     Політичні реформи доби “перебудови” 

Заходи Зміст 

  

4.     Хроніка національно-визвольного руху 1987–1991 рр. 

Дата Подія 

  

 

14. Першим прем’єр-міністром новітньої українськї держави був: 
         а) Л.Д.Кучма; 

         б) В.П.Фокін; 

         в) Ю.Л.Звягільський. 

15. У 1991 р. Президентом України було обрано: 
         а) Л.Д.Кучму; 

         б) В.А.Ющенка; 

         в) Л.М.Кравчука. 

16. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією було 

підписано:: 
а) 8 грудня 1992 р.; 

б) 16 липня 1995 р.; 

в) 31 травня 1997 р. 

17. Заповніть таблицю 
Становлення суверенної України на міжнародній арені 

Конкретні  кроки України у 

міжнародній політиці 

Дати Труднощі Здобутки 

    

18. Заповніть таблицю 
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Країни і міжнародні 

об’єднання  

Стратегія України Ставлення до 

України 

Проблеми і  

здобутки 

Європейський союз 

(ЕС) 

   

НАТО    

СНД    

Росія    

США    

Міжнародний 

валютний фонд 

   

Українська діаспора    

 

19. Зростання політичної активності суспільства, робітничий та студентський рух 80-х – 

початку 90-х рр. 

 

20. Суперечливий розвиток української культури доби “перебудови”. 

 

21.Становище в національній економіці та соціальній сфері у 1985–1991 рр. 

 

22. У чому полягали особливості українського дисидентського руху  в 80-ті pp.?  

 

23. Яку роль відіграв цей рух у боротьбі за незалежність України? 

 

24. Як розуміло радянське керівництво “перебудову” на першому етапі, чим були зумовлені зміни 

в концепції “перебудови”? 

 

25. Який зв'язок між гласністю і зростанням політичної активності суспільства? Які відмінності 

гласності від свободи слова? 

 

26. Наведіть факти, які б підтверджували чи спростовували думку про наявність в Україні умов 

для самостійного економічного розвитку. 

 

27. Чому комуністичний режим зазнав краху та чому розпався СРСР? 

 

28. Що таке громадянське суспільство? Чи можна стверджувати про     завершення його 

формування в  Україні? 

 

29. В чому полягали причини занепаду української економіки у 1990-ті рр.? Які можливі шляхи 

подолання економічної кризи? 

 

30. Якими є роль і місце України в сучасному світі? 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-3.03 

                         

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

UKRAJNA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS, IFJŐSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUMA 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

Новітня Історія України (1953-1991) 

_______________________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни / a tantárgy megnevezése) 

 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya 

підготовки ___________бакалавра_____________ 

                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 напряму _____________гуманітарні науки________________ 

(шифр і назва напряму) 

спеціальності__________ історія 6.020302_____________ 

(шифр і назва спеціальності/kód, név) 

 

 (Шифр за ОПП________) 

 

Берегово 

 

2012 рік 
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 РОЗРОБЛЕНО: Вароді Наталія Федорівна 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

KIDOLGOZTA: (a felsőoktatási intézmény neve) 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ/ KIDOLGOZTA: Вароді Наталія Федорівна 

                                                    

                                                   

___________________________________________________________                             

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму  

підготовки 

Jóváhagyta és kiadásra  javasolta a 

історія 6.020302 

____________________________________________________________________________ 

(шифр і назва напряму /  a szak kódja, neve) 

 

tudományos-módszertani tanácsa. 

 

23.08.2012 року, протокол №1. 2012/2013 

2012.08.23., 2012/2013/1. sz. jegyzőkönyv
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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Новітня Історія України (1953-

1991)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

(спеціальності) “історія”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є Історія України 1953-1991 р. 

Робоча навчальна програма спрямована на реалізацію вимог освітньо-професійної 

програми і характеристики, складається з опису предмета, мети та основних завдань 

навчальної дисципліни, модульного тематичного плану (структури залікового кредиту), 

змісту програми, методики здійснення модульного контролю та визначення 

підсумкового рейтингу, переліку літератури. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Міжнародна історія та історія Угорщини 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких головних змістових модулів: 

1) Історія України між період 1945-1964 рр. 

2) Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – 

середина 80-х рр.) 

3) Розпад радянського союзу й проголошення незалежності України (1985–1991 

рр.)  

4) Україна в умовах незалежності 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Знання про становлення і розвиток історії України як науки про минуле 

українського народу, та вміння оперувати термінологією історичною науки, аналізувати на 

емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, 

використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення з 

вітчизняної історії. 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної 

розумової діяльності; методи самостійної роботи. 

Вивчення курсу ”Історія України” передбачає послідовний виклад історії українського 

народу, здобутків його етнічного, державно-політичного, соціально-економічного, духовного 

та культурного розвитку, інших сфер життя. В такому контексті знання з історичного 
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минулого українського народу мають бути засвоєні студентами. Всі ці процеси мають 

розглядатися як вивчення основних напрямків етнополітичного, економічного та 

культурного прогресу людства. Це являється метою курсу “Історія України 1953-1991 р.” 

В основу періодизації курсу покладено історичні етапи розвитку українського народу як 

етносу, його державності, економіки, духовності. Пропонується проблемно-хронологічне, 

ретроспективне та порівняльне висвітлення історії України на засадах об'єктивності й 

історизму.  

Головними завданнями курсу є: 

1. Ознайомлення студентів з новими підходами до вивчення історії. 

2. Формування у них : 

а) критичного ставлення до аналізу історичного матеріалу; 

б) власного погляду на історичні явища та події; 

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

ролі в історії; 

г) історичного мислення; 

є) усвідомлення ролі та місця України в світовій історії. 

Досягнення мети курсу “Історія України 1953-1991 р.”  можливе при поєднанні викладу 

матеріалу з історії України з дисциплінами “Історія держави і права України”, 

“Культурологія. Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство” та ін. 

Головною метою вивчення курсу з історії України є формування національної 

свідомості, глибокого розуміння багатовікової історії і культури України, виховання 

особистості майбутнього лікаря та активного громадянина і будівника демократичного 

суспільства, відданого своєму народові. 

Цій меті підпорядковані всі змістові модулі курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія України 1953-1991 р.” є в умовах 

інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців в українській вищій 

школі, засвоєння досягнень світової та вітчизняної наукової думки важлива роль належить 

історії України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних 

громадсько-політичних і  соціально-економічних процесах, що відбуваються у країни і світі, 

формує громадську позицію особистості майбутнього спеціаліста. У відповідних до 

вищенаведеного системою блоків змістовних модулів гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки визначена загальна орієнтація курсу, яка полягає у наданні студентам 

необхідного обсягу знань, щоб вони були у змозі: поєднувати національну свідомість, 

глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського 

народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій;інтерпретувати та 
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аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу; демонструвати 

розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних 

діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства; вести 

дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави. 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: 

- хронологію і зміст основних подій 

- діяльність історичних осіб, релігійних організацій, партій; 

- закономірності розвитку історичного процесу на території України 

- особливості становлення, державно-адміністративних структур, 

- суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу, 

- неоднозначні оцінки більшості проблем та історіографії. 

Вміти: 

- вільно володіти конкретними фактичними матеріалами з історії українського народу, 

- визначати, аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, 

- взаємопов’язувати з світовим історичним розвитком, 

- користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними 

джерелами та науковими матеріалами з історії України. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 72 години/  2  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

1. Змістовий модуль / Tartalmi modul I.: Історія України між період 1953-1964 рр. 

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – 

середина 60-х рр.) 

 Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя Переяславської ради. 

Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації 

політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських 

репресій. Реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна 

спрямованість і значення. Заходи щодо удосконалення управління і модернізації 

промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в 

освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.Поява дисидентів в Україні. Зародження 
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руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському 

керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. 

ІI. Змістовий модуль / Tartalmi modul II.:  Україна у період загострення кризи 

радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в партійно-державному 

керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації 

в структурі економіки України, хижацька експлуатація її багатств, будівництво хімічних 

підприємств, атомних електростанцій. Наростання екологічної небезпеки. Екстенсивний 

розвиток сільського господарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації «неперспективних» 

сіл. 

Увільнення П.Ю.Шелеста. Дальше обмеження прав України. В.В.Щербицький як провідник 

русифікаторської політики центру. Україна в єдиному народногосподарському комплексі 

СРСР. Політичні репресії 60–70-х років. Посилення реакції в духовному житті. Поглиблення 

нігілістичного ставлення до національної самобутності українського народу. Спотворення 

історії України. 

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні дії органів КДБ. 

Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному та суспільно-політичному 

розвитку України. Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах перебудови, 

гласності. Економічна політика центрального уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та 

її наслідки. Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної активності народу. 

Гальмування перебудовних процесів в Україні. Національне пробудження українського 

народу. Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів тоталітарного режиму. 

 ІІІ. Змістовий модуль / Tartalmi modul IІI.:   Розпад радянського союзу й проголошення 

незалежності України (1985–1991 рр.)  

 Народження Народного руху України і перетворення його в опозиційну до КПРС силу. Перші 

кроки в демократизації суспільно-політичного життя і утворення нових політичних партій та 

громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. 

Формування парламентської опозиції - «Народної ради». Прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження 

державної та економічної незалежності республіки, утворення самостійної держави. Спроба 

серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для України. Схвалення 

Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності 

КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової інформації в демократизації 

суспільства, відродженні національних традицій, розширенні сфери вжитку української мови. 

Пробудження релігійного життя. Участь української діаспори в державотворчому процесі. 



7 

 

 Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. 

Л.М.Кравчук - Президент України. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода 

про Співдружність незалежних держав. Затвердження державної символіки України. 

 IV. Змістовий модуль / Tartalmi modul IV.: Україна в умовах незалежності 

Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Зміцнення державних 

кордонів. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту. Національної гвардії. 

Служби безпеки, митної служби. Запровадження національної грошової одиниці та інших 

інститутів державності. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на 

шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий 

характер. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Криза 

кредитно-фінансової системи. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості. 

Пошуки шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення. 

 Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. 

Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. Кримська автономія. 

Формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і об'єднань, їх 

платформи у виборах до Верховної Ради України 1994 року. 

 Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання Президентом Л.Д.Кучми. Його 

соціально-економічна та політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття Конституції 

України. Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними 

державами, встановлення дипломатичних відносин, формування представництв у 

міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. Набуття Україною 

без'ядерного статусу. 

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і співробітництва, припинення 

воєнних конфліктів. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство 

заради миру», в діяльності Ради Європи. Україна у складі Співдружності незалежних держав. 

Українська діаспора на сучасному етапі. 

 Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань 

за свободу, незалежність, соборність і державність. 
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3. Рекомендована література 

N
o
 Автор, назва посібника, рік видання / A szerző, a mű címe, a kiadás éve 

1.  Font Márta – Varga Beáta – Ukrajna története 

2.  Heller – Nyekrics – Oroszország története 

3.  Алексєєв Ю. М.., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних 

епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.) – К., 2000. 

4.  Алексєєв Ю.И., Вертегел А.Б., Козаков О.О. Всесвітня історія: Навч. посібник. – К.: 

Каравелла, 2006. – С. 184–194. 

5.  Бажан О. Політика десталінізації в Україні  (друга половина 50-х – початок 60-х років) 

// Укр. іст. ж. – 2004. – № 1–2. – С. 18–27. 

6.  Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992. 

7.  Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1960–1980 рр.). – К., 1999. 

8.  Баран, Грицак, Зайцев Ю.: Історія України, Львів, 1998.  

9.  Батенко Т. Нариси з історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х pp. – 

Львів, 1999. 

10.  Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. – 1992. – № 25. 

11.  Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: «Академвидав», 2003. – С. 482–494. 

12.   Веселова О. Українське суспільство в 1945-1953 рр.: Ідеологізація по сталінськи // 

Укр. іст. ж. – 2005. – № 1. – С.85–97. 

13.  Врублевський В. Владимир Щербицький: Правда и вимисли. – М., 1993. 

14.  Гальченко Я. Вигадки і правда про події на Чорнобильській АЄС // Віче. – 2005. –№ 7–

8. 

15.  Гаранъ О. Убити дракона: 3 історії Руху та нових партій України.-К., 1993. 

16.  Гель І. Грані культури. – Львів, 1993. 

17.  Голубенко П. Україна і Росія в світлі культурних взаємин – К., 1993. 

18.  Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. – 

№ 4. 

19.  Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського 

державотворення. – К., 1995.  

20.  Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ 

ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. 

21.  Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ 

ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. 

22.  Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990. 

23.  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998. 
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24.  Довідник з історії України (А-Я): Посібник для серед. загально-освіт. навч. закладів / 

За ред. І.Подкови, Р.Шуста . – 2-ге вид. – К.: Ґенеза, 2001. – 1136 с. 

25.  Досвід та уроки суспільно-політичної трансформації України у добу перебудови 

(квітень 1985 – серпень 1991) // Нова політика. – 1997. – № 2. – С 32–35. 

26.  З договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською 

Федерацією (31 травня 1997 р.) // Там само. – С. 238–244. 

27.  З Концепції (Основи державної політики) національної безпеки України (16 січня 1997 

р.) // Там само. – С. 236–237. 

28.  Засади державної політики України в галузі прав людини (17 червня 1999 р.) // Там 

само. – С. 279–281. 

29.  Заставний Ф.Д. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – 

Львів, 1991. 

30.  Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951–1990 рр.) // Економіка 

України. – 2004. – № 1. – С. 44-52. 

31.  Іванишин В., Радевич-Винницький А. Мова і нація. – Дрогобич, 1994. 

32.  Із Воєнної доктрини України (19 жовтня 1993 р.) // Там само. – С. 213–214. 

33.  Із Закону України “Про Автономну республіку Крим”    // Там само. – С. 222. 

34.  Із Закону України “Про вивезення, введення та поверненя культурних цінностей (21 

вересня 1999 р.) // Там само. – С. 295–297. 

35.  Із Закону України “Про державні нагороди України  (16 березня 2000 р.) // Там само. – 

С. 328–332. 

36.  Із Закону України “Про загальні засади експлуатації і зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС 

на екологічно безпечну систему” (11 грудня 1998 р.) // Там само. – С. 262–263. 

37.  Із Закону України “Про об’єднання громадян» (16 червня 1992 р.) // Там само. – С. 209. 

38.  Із Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств (4 березня 1992 

р.) // Там само. – С. 207–208. 

39.  Із Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні (23 березня 2000 р.) // Там само. – С. 339–342. 

40.  Із Конституції державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в 

Україні (25 січня 1994 р.) // Там само. –  С. 215–216. 

41.  Із концепції державної сімейної політики (17 вересня 1999 р.) // Там само. – С. 293–

295. 

42.  Із концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України (13 липня 
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1999 р.) // Там само. – С. 286–287. 

43.  Із Постанови Верховної Ради України “Основні напрями державної політики України 

у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки”    (5 березня 1998 р.) // Там само. – С. 256–257. 

44.  Історія України / Під реж В.А.Смолія. – Київ: Альтернатива, 1997. – С.326-367. 

45.  Історія України. Курс лекцій для студентів технічних вузів / Під ред. В.І.Ніколаєнка. – 

Харків, 2001. – С. 312–379 

46.  Історія України: Курс лекцій для студентів технічних ВУЗів. – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. 

47.  Історія України: курс лекцій: у 2 кн., кн. 2 – ХХ століття / Мельник Л.Г., Демченко 

М.В., Верстюк В.Ф. та ін. – К.: Либідь, 1992. – С. 355–462. 

48.  Історія України: нове бачення: у 2 т. / Під ред. В.А.Смолія. Т.2. – К.: Україна, 1995. – 

С- 329–423. 

49.  Історія української культури: 3б. матеріалів і документів / За ред.             С. М. 

Клапчука, В. Ф.Остафійчука. – К., 2000. 

50.  Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / За ред. С.М.Клапчука, 

В.Ф.Остафійчука. – К., 2000. 

51.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелигенція в русі Опору 1960–1980 років. – К., 

1995. 

52.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960–1980 років. – К., 

1995. 

53.  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 

1996. 224 с. 

54.  Ковалдин В. Горбачев и его внешняя политика  // МЭ и МО. – 2005. – № 11. – С. 14–

23. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит та реферати 

доклад студентів на вибрану тему семінарського завдання, перевірка рефератів, 

модульна контрольна робота,  контроль, поточний контроль, підсумковий контроль. 

 Поточний контроль здійснюється на кожному аудиторному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи  викладача зі студентом для тих 

тем, які студент опрацьовує самостійно. Рекомендується застосовувати види 

обєктивного (стандартизованого) контролю підготовки студентів. 

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенні вивчення модуля. До 

підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання : контрольна робота та вхідний 

контроль, оперативний 

 Оцінку “відмінно” (5) отримує студент, який виявив всебічне і глибоке знання 

програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання передбачені програмою, засвоїв 

рекомендовану програмами основну і ознайомився з додатковою літературою, розуміє 

взаємозв’язок головних понять з фахових дисциплін та їх значення для майбутньої професії. 

Тобто при написанні модульної контрольної роботи виконав 80-100 % завдань. 

Оцінку “добре” (4) отримує студент, який виявив повне знання програмового 

матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну 

рекомендовану програмами літературу, виявив систематичний характер знань з дисциплін і 

здатний до їх самостійного поповнення, але під час відповіді допустив незначні неточності. 

Тобто при написанні модульної контрольної роботи виконав 70-80 % завдань.  

Оцінку “задовільно” (3) отримує студент, який виявив знання програмового 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання та майбутньої роботи за фахом, 

вміє виконувати передбачені програмою завдання, знайомий з основною рекомендованою 

літературою. Як правило, оцінка “задовільно” виставляється  студентам, що допустили 

значні помилки у відповіді та при виконанні завдань, але які володіють необхідними 

знаннями для їх усунення за допомогою викладача. Тобто при написанні модульної 

контрольної роботи виконав 60-70 % завдань. 

Оцінку “незадовільно” (2) отримує студент, який виявив суттєві прогалини в знаннях 

основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні 

передбачених програмою завдань. Тобто при написанні модульної контрольної роботи 

виконав менше 60 % завдань. 
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1. Змістовий модуль: Історія України миж період 1953-1964 

рр. Україна в умовах політичної та економічної 

лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.) 
Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя 

Переяславської ради. Передача Кримської області до складу 

УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації 

політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок 

реабілітації жертв сталінських репресій. Реформи 

М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, 

загальна спрямованість і значення. Заходи щодо удосконалення 

управління і модернізації промисловості. Спроби подолання 

кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні 

східних регіонів СРСР і цілинних земель. 

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху 

«шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. 

Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх 

наслідки для України. 

24 6 4 2 18 

Модульна 

контрольн

а робота 

ІI. Змістовий модуль:  Україна у період загострення кризи 

радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в 

партійно-державному керівництві. Зупинення реабілітації і 

замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації в 

структурі економіки України, хижацька експлуатація її 

багатств, будівництво хімічних підприємств, атомних 

електростанцій. Наростання екологічної небезпеки. 

Екстенсивний розвиток сільського господарства, шкідливість 

кампанії щодо ліквідації «неперспективних» сіл. 

Увільнення П.Ю.Шелеста. Дальше обмеження прав України. 

В.В.Щербицький як провідник русифікаторської політики 

центру. Україна в єдиному народногосподарському комплексі 

СРСР. Політичні репресії 60–70-х років. Посилення реакції в 

духовному житті. Поглиблення нігілістичного ставлення до 

національної самобутності українського народу. Спотворення 

історії України. 

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні 

дії органів КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально-

економічному та суспільно-політичному розвитку України. 

Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах 

перебудови, гласності. Економічна політика центрального 

уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 

Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної ак-

тивності народу. Гальмування перебудовних процесів в 

24 6 4 2 18 

Модульна 

контрольн

а робота 
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Україні. Національне пробудження українського народу. 

Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів 

тоталітарного режиму. 

1IІ. ЗІІІ. містовий модуль: Розпад радянського союзу й 

проголошення незалежності україни (1985–1991 рр.)  

Народження Народного руху України і перетворення його в 

опозиційну до КПРС силу. Перші кроки в демократизації 

суспільно-політичного життя і утворення нових політичних 

партій та громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. 

Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської 

опозиції - «Народної ради». Прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Курс національно-

демократичних сил на утвердження державної та економічної 

незалежності республіки, утворення самостійної держави. 

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його 

наслідки для України. Схвалення Верховною Радою УРСР 

Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності 

КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової 

інформації в демократизації суспільства, відродженні 

національних традицій, розширенні сфери вжитку української 

мови. Пробудження релігійного життя. Участь української 

діаспори в державотворчому процесі. 

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори 

Президента України. Л.М.Кравчук - Президент України. 

Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про 

Співдружність незалежних держав. Затвердження державної 

символіки України. 

12 4 2 2 8 

Модульна 

контрольн

а робота 

IV. Змістовий модуль: Україна в умовах незалежності 

Створення правової бази розвитку України як демократичної 

держави. Зміцнення державних кордонів. Формування 

Збройних сил і Військово-морського флоту. Національної 

гвардії. Служби безпеки, митної служби. Запровадження 

національної грошової одиниці та інших інститутів 

державності. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для 

реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу 

до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. 

Зниження темпів промислового і сільськогосподарського 

виробництва. Криза кредитно-фінансової системи. Наростання 

інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки 

шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення. 

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, 

освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове 

регулювання в Україні. Кримська автономія. Формування 

багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і 

об'єднань, їх платформи у виборах до Верховної Ради України 

1994 року. 

Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання 

Президентом Л.Д.Кучми. Його соціально-економічна та 

політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття 

Конституції України. Концепція зовнішньої політики України. 

Визнання України зарубіжними державами, встановлення 

12 4 2 2 8 

Модульна 

контрольн

а робота 
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дипломатичних відносин, формування представництв у 

міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. 

Набуття Україною без'ядерного статусу. 

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і 

співробітництва, припинення воєнних конфліктів. Участь 

України у миротворчих процесах ООН, у програмі 

«Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи. Україна 

у складі Співдружності незалежних держав. Українська 

діаспора на сучасному етапі. 

Підсумки історичного шляху українського народу і 

найголовніші уроки історії його змагань за свободу, 

незалежність, соборність і державність. 

Всього  72 20 12 8 52 Екзамен  
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Тематичний план 

Модулі/ Теми 

1. Змістовий модуль / Tartalmi modul I.: Історія України миж період 1953-1964 рр. 

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.) 

1. 1.1. Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. 

1. 1.2. Стан промисловості та сільського господарства.  

1. 1.3. Соціальне та економічне життя населення. 

1. 1.4. Входження Кримської області до складу УРСР. 

1. 1.5. XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. 

1. 1.5. Реабілітація жертв сталінських репресій. 

1.1.6. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. 

1. 1.7. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України. 

1. 1.8. Зміни в управлінні господарством.  

1. 1.9. Розвиток промисловості. 

1. 1.10. Аграрна політика у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. XX ст. 

1.1.11. Нові явища у соціальній сфері. 

1. 1.12. Зрушення у повсякденному житті населення. 

1. 1.13. Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у 

мистецтві. 

 1. 2.14. «Шістдесятництво» в українській культурі. 

1. 2.15. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. 

1. 2.16. Релігійна політика. 

1. 2.17. Наш край у 1953-1964 рр. 

ІI. Змістовий модуль / Tartalmi modul II.:  Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.) 

2.1. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. 
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2.2. Конституція УРСР 1978 р. 

2.3. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. 

2.4. Економічне становище УРСР у 70-ті – на початку 80-х рр. XX ст.  

2.5. Матеріальний рівень життя населення.  

2.6. Зміни в соціальній та у національній структурі населення. 

2.7. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. 

2.8. Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури.  

2.9. Повсякденне життя населення.  

2.10. Моральний стан радянського суспільства. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури.  

2.11. Формування опозиційних течій в к ультурі т а реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.  

2.12. Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х – на початку 70-х років.  

2.13. Форми діяльності дисидентів. 

2.14. Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр. 

ІIІ. Змістовий модуль / Tartalmi modul IІI.:   Розпад радянського союзу й проголошення незалежності україни (1985–1991 рр.)  

3.1. Причини та початок «перебудови». 

3.2. Чорнобильська катастрофа. 

3.3. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.  

3.4. Стан економіки. Рівень життя населення.  

3.5. Розгортання страйкового руху. 

3.6. Гласність та лібералізація. 

3.7. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. 

3.8. Формування багатопартійної системи. 

3.9. Активізація національного руху у другій половині 80-х років. 

3.10. Формування національних громадських організацій і об’єднань. 

3.11. Початок та проблеми релігійного відродження.  

3.12. Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. 

3.13. Декларація про державний суверенітет України.  
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3.14. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. 

3.15. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР. 

3.16. Наш край у 1985–1991 рр.  

IV. Змістовий модуль / Tartalmi modul IV.: Україна в умовах незалежності 

4.1. Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.  

4.2. Участь населення у державотворчих процесах. 

4.3. Прийняття Конституції України (1996 р.) 

4.4. Становлення інституту президентства в Україні. 

4.5. Стан господарства після розпаду СРСР.  

4.6. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України.  

4.7. Соціальне та економічне становище населення. 

4.8. Еміграція. 

4.9. Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. 

4.10. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. 

4.11. Здійснення аграрної реформи. 

4.12. Включення населення у ринкові відносини. 

4.13. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір. 

4.14. Демографічні зміни. 

4.15. Соціальна диференціація суспільства. 

4.16. Міжнаціональні відносини.  

4.17. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. 

4.18. Модернізація національної системи освіти. 

4.19. Основні тенденції розвитку науки.  

4.20. Здобутки української літератури і мистецтва.  

4.21. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст. 

4.22. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне 

співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. 
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4.23. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних 

конфесій. 

4.24. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. 

4.25. Україна в міжнародних організаціях. 

4.26. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX – на початку XXI ст.  

4.27. Розвиток краю в умовах незалежності України.  



Теми рефератів 
 

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – початку 50-х рр.  

1 Україна –суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів 

 (Азовсталь,Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу та ін.). 

2 Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946–1947 рр. 

Ключові поняття: операція «Вісла», «жданівщина», «космополітизм», «лисенківщина». 

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).  

1 Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних 

 індустріальних об’єктів. 

2 Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР середині 50-х–60-х рр. ХХ ст.: 

 припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених.  

3 Реформа управління економікою. 

4 Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 50- 

х –початку 60-х рр. ХХ ст.  

Ключові поняття: відлига, політична реабілітація, раднаргоспи, шістдесятники, дисидентство. 

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х –початок 80-х рр.).  

1 Здійснення економічних реформ у другій половині 60-х років ХХ ст. 

2 Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. 

3 Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище радянського ладу  

в Україні (середина 60-х – початок 80-х років).  

4 Конституція УРСР 1978 р. 

Ключові поняття: «розвинутий соціалізм», «застій», номенклатура, дефіцит, урбанізація, 

«самвидав», правозахисник. 

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.  

1 Антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально- 

економічної кризи: запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами,  

зростання цін. 

2 Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 

 80-х рр. ХХ ст: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху  

України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до 

 Верховної Ради. 

3 Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про 

 державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення  

референдуму та виборів Президента України. 

Ключові поняття: інфляція, гласність, плюралізм. 

Україна в умовах незалежності.  

1 Заснування Збройних Сил України. 
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2 Прийняття Конституції України. 

3 Прийняття державної символіки. 

4 Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ  

ст. – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова  

реформа, диференціація суспільства. 

5 Інтегрування України у світове співтовариство. 

Ключові поняття: приватизація, поліетнічна держава. 
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Зразок оформлення титульного аркуша реферату 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ПО НАПИСАННЮ РЕФЕРАТІВ 

Формою самостійної роботи студентів заочного відділення є підготовка реферату на тему з 

курсу "Історія України" (за вибором студента). 

Реферат має містити такі складові частини: 

- титульний аркуш  

- план реферату (зміст роботи із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану 

викладений в рефераті); 

- основна частина; 

- список використаних джерел і літератури. 

Обсяг реферату має бути в межах 5–10 сторінок машинописного тексту (або комп'ютерного 

набору) на однiй сторiнцi аркуша бiлого паперу формату А 4 (без списку лiтератури та додаткiв). 

Всі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та 

підзаголовками. 

Текст розмiщується на аркушi, обмеженому берегами: лiвий – не менше 30 мм; правий – 10 

мм; верхній – 20 мм; нижній має бути 20 мм. У машинописному варiантi тексту на сторiнцi 

розмiщується на бiльше 28-30 рядкiв по 57-60 знакiв у кожному з них. 

Першою сторiнкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, на наступнiй 

сторiнцi проставляється цифра 2 i далi по порядку. Порядковий номер проставляється посерединi 

верхнього берега сторiнки. 

Роздiли або глави нумеруються арабськими цифрами, а пiдроздiли або параграфи – цифрою 

роздiлу i пiдроздiлу через крапку.  

Список використаної лiтератури повинен мiстити бiблiографiчний опис джерел, використаних 

студентом пiд час роботи над темою. Укладаючи його, необхiдно додержуватись вимог державного 

стандарту. Кожний бiблiографiчний запис треба починати з нового рядка, лiтературу слiд 

розташувати в алфавiтному порядку авторiв та назв творiв. Бiблiографiчнi записи у "Списку..." 

повиннi мати порядкову нумерацiю. 
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Хронологія найважливішіх основних подій 

 

1945, 26 червня   – підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй 

                               за участю Української РСР. 

1945, 29 червня   – підписання угоди між СРСР і Чехословаччиною про 

                               возз'єднання Закарпатської України з УРСР. 

1946-1947             – голод в Україні. 

1947, 4 березня    – звільнення М.Хрущова і обрання Л.Кагановича 

                               Першим секретарем ЦК КП(б)У. 

1947, квітень-       – операція "Вісла", депортація українського 

серпень                  населення із західних областей. 

1948,січень           – нове призначення М.Хрущова Першим секретарем 

                               ЦК КП(б)У. 

1948,вересень       – початок боротьби з генетикою як наукою. 

1949,грудень        – нове звільнення М.Хрущова з посади Першого 

                               секретаря ЦК КП(б)У і обрання на цю посаду 

                                Л.Мельникова. 

1951,                     – у Києві почав діяти перший в Україні телевізійний 

7 листопада                     центр. 

1953, 5 березня    – помер Й. Сталін. 

березень-           – початок 'десталшізащї , припинення злочинної діяльності липень    Л.Берії. 

1954,19 лютого    – видано указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу                                   

   Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР. 

1954, березень     – XVII з'їзд КПУ ухвалив рішення про набір юнаків та дівчат  з України для освоєння 

цілинних та перелогових земель  

                                у Сибіру та Казахстані. 

1954, 12 травня    – вступ УРСР до ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці. 

1956, лютий         – XX з'їзд КПРС. Доповідь М.Хрущова "Про культ особи та  його наслідки". 

1956, серпень      – початок реабілітації розстріляних, засланих або незаслу- 

                               жено  забутих діячів української науки та культури. 

1959, 15 жовтня   – вбивство у Мюнхені агентом КДБ С. Бендери. 

1961, січень         – суд у Львові над членами Української робітничо- 

                               селянської спілки, створеної Л.Лук'яненком. 

1963, липень        – Пленум ЦК КПУ, звільнення М.Підгорного і обрання  П.Шелеста Першим кретарем 

ЦК КПУ. 

1964, 14 жовтня   – Пленум ЦК КПРС, звільнення М.Хрущова з посади  

                               Першого секретаря ЦК. Обрання на цю посаду  

                               Л.Брежнєва. 

1972, травень       – звільнення П.Шелеста з посади Першого секретаря  

                               ЦК КПУ, обрання на цю посаду В.Щербицького. 

1974, літо             – звернення політичних в'язнів Прибалтики, України та  

                               Кавказу до Верховної Ради СРСР з вимогою відновлення                                   

   національних прав неросійських республік. 

1975, осінь                    – відмова групи українських політичних в'язнів (В.Чорновіл,                        

   І.Світличний та ін.) від радянського громадянства. 

1976, жовтень      – утворення організації "Української групи сприяння  

                               виконанню Гельсінських угод" (Української Гельсінської   Групи) на чолі з .Руденком. 

1978,                             – директива колегії Міністерства освіти УРСР про  

11 листопада          "Удосконалення вивчення російської мови в  

                                загальноосвітніх школах республіки". 

1985, 11 березня       Обрання позачерговим Пленумом ЦК КПРС  

                                    М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС;  

                                    початок    “перебудови” 

1986, 26 квітня          Чорнобильська катастрофа 
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1987, 5 серпня          Відкритий лист В. Чорновола Генеральному секретареві  ЦК КПРС М. Горбачову 

1988, літо                  Відзначення 1000-ліття хрещення Русі-України 

1989, лютий              Утворення в Києві Товариства української мови  

                                     ім. Т. Шевченка 

1989, вересень          Створення Народного руху України за перебудову 

1990, 21 січня           Відбулася акція “живий ланцюг” на відзначення Акту  

                                    злуки ЗУНР і УНР (1919 р.) 

1990, 16 липня          Прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про  

                                    державний суверенітет України 

1990, 2 серпня          Прийняття Верховною Радою УРСР закону “Про        

                                    економічну самостійність Української РСР” 

1991, 19–21 серпня   Спроба державного заколоту в СРСР 

1991, 24 серпня         Прийняття Акту проголошення незалежності України 

1991, 30 серпня         Указ Президії Верховної Ради “Про заборону діяльності компартії України” 

1991, 8 жовтня          Прийняття Закону “Про громадянство України” 

1991, 11 жовтня        Затвердження Верховною Радою концепції оборони та  

                                    розбудови Збройних Сил України 

1991, 1 грудня          Загальнонародний референдум на підтримку Акту 

                                    незалежності України. Обрання Л. Кравчука  

                                    Президентом України 

1991, 8 грудня          Утворення Співдружності незалежних держав (СНД).  

                                    Юридичне оформлення розпаду СРСР. 

1992, 15 січня       Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про  

                               Державний гімн України (затверджено музичну  

                               редакцію,  автором якої є М.Вербицький. 

1992, 28 січня        Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор 

Державним прапором України. 

1993, 2 липня        схвалення Верховною Радою України "Основних 

                               напрямків зовнішньої політики України". 

1993, жовтень       прийняття Верховною Радою "Воєнної доктрини  

                               України". 

1994, липень         обрання Л.Кучми Президентом України. 

1996, 28 червня   прийняття Конституції України. 

1996,2 вересня      впровадження національної валюти  гривні. 

1997, 9 липня        підписання Україною хартії щодо особливого  

                               партнерства   з НАТО. 

1999, листопад     президентські вибори. Перемога Л.Кучми. 

2000, січень          формування депутатської більшості в парламенті. 

2001,                      відставка уряду В.Ющенка. Прем'єр-міністром 

квітень-травень       затверджено А.Кінаха. 

2001, червень       візит Папи Римського Івана-Павла II в Україну. 

2004,                       вибори Президента України. За результатами виборів 

жовтень-грудень    ним став В.Ющенко. 

2006, січень          вступила в дію конституційна реформа. 

2006, березень      вибори до Верховної Ради України. 

2006, серпень       прем'єр-міністром обрано В.Януковича. 
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Питання Рубіжного Контролю 

 

1. Коли помер Й.Сталін? 

2. Коли Крим було передано Україні? 

3. Коли і де проходила Дунайська конференція? 

4. Коли М.Хрущова було усунено від влади? 

5. Коли відбувся процес над Українською робітничо-селянською спілкою? 

6. Хто автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»? 

7. Коли В.Щербицький став першим секретарем ЦК КПУ? 

8. Коли було створено Українську Гельсинську групу? 

9. Коли М.Горбачов став Генеральним секретарем ЦК КПРС? 

10. Коли було прийнято Закон про мови в Українській РСР? 

11. Коли створено Народний Рух України? 

12. Коли виник Український студентський союз? 

13. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України? 

14. Коли відбулася спроба ДКНС здійснити державний переворот? 

15. Коли було проголошено державну незалежність України? 

16. Коли відбувся референдум щодо незалежності України? 

17. Коли Радянський Союз припинив своє існування? 

18. Коли було прийнято Конституцію незалежної України? 
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Екзаменаційні питання 

1 Наш край у початку 50-х рр. 

2 Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. 

3 Стан промисловості та сільського господарства.  

4 Соціальне та економічне життя населення. 

5 Входження Кримської області до складу УРСР. 

6 XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. 

7 Реабілітація жертв сталінських репресій. 

8 Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. 

9 Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України. 

10 Зміни в управлінні господарством.  

11 Розвиток промисловості. 

12 Аграрна політика у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. XX ст. 

13 Нові явища у соціальній сфері. 

14 Зрушення у повсякденному житті населення. 

15 Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. 

«Відлига» в українській літературі та у мистецтві. 

16 «Шістдесятництво» в українській культурі. 

17 Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. 

18 Релігійна політика. 

19 Наш край у 1953-1964 рр. 

20 Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. 

21 Конституція УРСР 1978 р. 

22 Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. 

23 Економічне становище УРСР у 70-ті – на початку 80-х рр. XX ст.  

24 Матеріальний рівень життя населення.  

25 Зміни в соціальній та у національній структурі населення. 

26 Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. 

27 Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури.  

28 Повсякденне життя населення.  

29 Моральний стан радянського суспільства. Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток 

літератури.  

30 Формування опозиційних течій в к ультурі т а реакція на них влади. Суперечливі тенденції в 

розвитку українського мистецтва.  

31 Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х – на початку 70-х років.  

32 Форми діяльності дисидентів. 

33 Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр. 

34 Причини та початок «перебудови». 

35 Чорнобильська катастрофа. 

36 Політика «прискорення» та її наслідки в Україні.  

37 Стан економіки. Рівень життя населення.  

38 Розгортання страйкового руху. 

39 Гласність та лібералізація. 

40 Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. 

41 Формування багатопартійної системи. 

42 Активізація національного руху у другій половині 80-х років. 

43 Формування національних громадських організацій і об’єднань. 

44 Початок та проблеми релігійного відродження.  

45 Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. 

46 Декларація про державний суверенітет України.  

47 Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. 

48 Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР. 

49 Наш край у 1985–1991 рр.  
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50 Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в 

Україні.  

51 Участь населення у державотворчих процесах. 

52 Прийняття Конституції України (1996 р.) 

53 Становлення інституту президентства в Україні. 

54 Стан господарства після розпаду СРСР.  

55 Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система 

України.  

56 Соціальне та економічне становище населення. 

57 Еміграція. 

58 Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. 

59 Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. 

60 Здійснення аграрної реформи. 

61 Включення населення у ринкові відносини. 

62 Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір. 

63 Демографічні зміни. 

64 Соціальна диференціація суспільства. 

65 Міжнаціональні відносини.  

66 Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. 

67 Модернізація національної системи освіти. 

68 Основні тенденції розвитку науки.  

69 Здобутки української літератури і мистецтва.  

70 Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст. 

71 Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні 

проблеми початку XXI ст. 

72 Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. 

Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій. 

73 Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. 

74 Україна в міжнародних організаціях. 

75 Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX – на початку XXI ст.  

76 Розвиток краю в умовах незалежності України. 
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 Контрольні питання 

 

1.  Політика „десталінізації" призвела: 
а)       до повної ліквідації наслідків культу особи Сталіна і  

         демократизації суспільства; 

б)                до часткових змін, змінивши радянський режим у недоторканості; 

в)       нічого не змінила; 

г)       ваш варіант відповіді. 

2. Заповніть таблиці  
Дисидентський рух в Україні 60 – 80-х років XX ст. 

Передумови виникнення руху   

Етапи, характерні риси   

Напрями діяльності   

Представники, організації   

Вимоги   

Методи боротьби з режимом   

Засоби режиму спрямовані проти 

руху  

 

Заходи КПРС: уряд у сфері економіки наприкінці 50-х –  

першій половині 60-х років 

Дата Зміст заходу Мета Що з того вийшло 

    

 

3. Чому в повоєнне десятиріччя посилились політичні репресії в Україні? 

 

4. У чому полягала суперечливість економічних реформ 50-х  –  60-х років XX ст.? 

 

5. У чому полягали особливості українського дисидентського руху 60-х  –70-х років XX ст.? 

 

6.          Генеральним секретарем ЦК КПРС після смерті К. Черненка став: 
а)      Л. Брежнєв; 

б)      М. Горбачов; 

в)      Ю. Андропов; 

7.          Гласність – це: 
а)      можливість висловлювати альтернативну точку зору; 

б)      форма свободи слова; 

в)      специфічна форма поширення правдивої інформації в умовах 

         державного контролю над засобами масової інформації; 

8.          “Група 239” у Верховній Раді України, що була обрана в березні 1990 р., представляла 

інтереси: 
а)      центристів; 

б)      комуністичної більшості; 

в)      опозиції; 

9.             Національно-демократичний рух в Україні в роки перебудови очолювала: 
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а)      інтелігенція; 

б)      селянство; 

в)      армія; 

г)      робітничий клас; 

10.          Як спроба державного перевороту в СРСР позначилась на долі КПУ? 
а)      її діяльність було припинено, а згодом заборонено; 

б)      КПУ повністю зійшла з політичної арени; 

в)      КПУ перестала бути найчисленнішої серед партій; 

г)      діяльність КПУ було припинено до закінчення судового процесу 

         над членами ДКНС; 

11.          Декларацію про державний суверенітет України було проголошено: 

а)      1 грудня 1991 р.; 

б)      16 липня 1990 р.; 

в)      24 серпня 1991 р.; 

12.          Першими незалежність України визнали: 
а)      Росія та Китай; 

б)      Франція та Англія; 

в)      Канада та Польща; 

г)      Литва та Латвія; 

13. Заповніть таблиці 

1. ”Перебудова” – об’єктивна необхідність. Підсумки соціально-економічного та 

політичного розвитку країни на середину 1980-х років 

Економічний розвиток Соціальний розвиток Політичний розвиток 

   

2. Основні етапи економічних реформ у добу “перебудови” 

Хронологічні межі  Зміст реформ 

  

3.     Політичні реформи доби “перебудови” 

Заходи Зміст 

  

4.     Хроніка національно-визвольного руху 1987–1991 рр. 

Дата Подія 

  

 

14. Першим прем’єр-міністром новітньої українськї держави був: 
         а) Л.Д.Кучма; 

         б) В.П.Фокін; 

         в) Ю.Л.Звягільський. 

15. У 1991 р. Президентом України було обрано: 
         а) Л.Д.Кучму; 

         б) В.А.Ющенка; 

         в) Л.М.Кравчука. 

16. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією було 

підписано:: 
а) 8 грудня 1992 р.; 

б) 16 липня 1995 р.; 

в) 31 травня 1997 р. 

17. Заповніть таблицю 
Становлення суверенної України на міжнародній арені 

Конкретні  кроки України у 

міжнародній політиці 

Дати Труднощі Здобутки 

    

18. Заповніть таблицю 
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Країни і міжнародні 

об’єднання  

Стратегія України Ставлення до 

України 

Проблеми і  

здобутки 

Європейський союз 

(ЕС) 

   

НАТО    

СНД    

Росія    

США    

Міжнародний 

валютний фонд 

   

Українська діаспора    

 

19. Зростання політичної активності суспільства, робітничий та студентський рух 80-х – 

початку 90-х рр. 

 

20. Суперечливий розвиток української культури доби “перебудови”. 

 

21.Становище в національній економіці та соціальній сфері у 1985–1991 рр. 

 

22. У чому полягали особливості українського дисидентського руху  в 80-ті pp.?  

 

23. Яку роль відіграв цей рух у боротьбі за незалежність України? 

 

24. Як розуміло радянське керівництво “перебудову” на першому етапі, чим були зумовлені зміни 

в концепції “перебудови”? 

 

25. Який зв'язок між гласністю і зростанням політичної активності суспільства? Які відмінності 

гласності від свободи слова? 

 

26. Наведіть факти, які б підтверджували чи спростовували думку про наявність в Україні умов 

для самостійного економічного розвитку. 

 

27. Чому комуністичний режим зазнав краху та чому розпався СРСР? 

 

28. Що таке громадянське суспільство? Чи можна стверджувати про     завершення його 

формування в  Україні? 

 

29. В чому полягали причини занепаду української економіки у 1990-ті рр.? Які можливі шляхи 

подолання економічної кризи? 

 

30. Якими є роль і місце України в сучасному світі? 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Давньої та 

середньовічної історії України ” складен відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти 

«Історія» напряму  (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності)  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність політичних, суспільно 

- економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних 

чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на 

розвиток державотворення. 

Міждисциплінарні зв’язки: Історія Європи, Історія Слов’янських народів, 

Історія Пвденних та Західних слов’ян 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Стародавня історія України 

2. Україна середньовічна  

3. Землі-киязівства після поділу Київської держави. 

4. Боротьба населення проти іноземних поневолювачів 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “__ Середньовічної та Нової 

історії України __” є  

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного 

хронологічного відрізку, опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові 

проблеми періоду, ознайомити з історіографічним надбанням і основними 

джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти оволодінню сучасними 

методиками історичного дослідження, виховувати справжніх патріотів своєї 

Батьківщини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Середньовічної та 

Нової історії України ” є  

курсу Історія України полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових 

досягнень, в умовах утвердження національно-державницької самосвідомості 

українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості інтересу до 

рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвиткуУкраїни, 

етнічний склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну 



культуру українського народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, 

створений тільки йому притаманними фарбами образ, національну неповторність, 

вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, 

користуватися наочними приладами, додатковою літературою, використовувати 

основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної 

роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і 

спеціальною та загальною літературою.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і 

вивчає походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію 

українського народу. Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти 

складні процеси і драматичні сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і 

політологічні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи 

студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною 

та загальною літературою. 

 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

 

Модуль 1.  

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Тема 1. Найдавніші племена і держави. 

Найдавніше населення на території України Первісні люди: поява, спосіб життя, 

знаряддя праці. Виникнення скотарства. землоробства і ремісництва. Матріархальні 

общини і виникнення племен. Розселення первісних людей. Племена трипільської 

культури. Побут і вірування найдавнішого населення. 

Формування суспільства. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор'ї та в 

Криму. Державні об'єднання племен кімірійців і таврів. Держави Скіфія і Сарматія. 

Античні міста-держав і колонії. Готська держава. 

Тема 2. Східні слов'яни. 

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема 

«прабатьківщини» слов'ян в історіографії. Велике переселення народів і зміна етнічної 

карти в Євразії. Виокремлення східних слов'ян. Розселення і заняття східних слов'ян. 

Звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз. Боротьба з готами, гунами, 

аварами. Війни слов'ян з Візантією і Римською Імперією. Перші державні об'єднання 

східнослов'янських племен на Середньому Подніпров'ї. Східнослов'янські племена і 

державно-племінні союзи. VI – ІХ ст. Еволюція суспільного устрою східних слов'ян. 

Територіальна община. Поява приватної власності. Розклад первісно-общинного ладу. 

 

Модуль 2. 

УКРАЇНА СЕРЕДНЬОВІЧНА 

Тема 1. Утворення Київської держави. 

Руська земля. Роль Полянського князівства у становленні Київської держави. 

Перший князь Кий. Утворення у Середньому Придніпров'ї державного об'єднанняя 

Руська земля Князі Аскольд та Дір. Нашестя аварів та хозар. Значення норман в 

утворенні Київської держави. Міжнародні контакти Русі. 

Заснування і зростання Києва. Процес зародження міст на Русі Думки вчених 

щодо виникнення Києва. Літописні згадки та археологічні розкопки в межах Києва.  

Городише на Старокнївській торі. Перетворення Кисва. у політичний та релігійний 



центр Полянського князівства. Кількість населення та районування міста. Консолідація 

східнослов'янських племен та утворення державного об'єднання Київської Русі (IX 

століття). Держава та етнічні пронеси у давньоруському 

суспільстві. Спільне та окреме у розвитку різних гілок східного словянства (економіка, 

мова, побут і звичаї, етнічна самостійність і т.іи.). 

 

 Тема 2. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської держави 

Зрушення у розвитку господарства. Феодальні відносини. Сілське господарство, 

ремесло та торгівля. Давньоруське село та міські поселення. Соціальні групи 

населення. Земельна масність на Русі та поміста. Повинності селян. 

Війни київських князів з кочівниками і Візаитісю. Зміна династій на Київському 

престолі. Князь Олег. Похід на Візантію. Правління Ігоря, його війни з печенігами та 

Візантію. Княгиня Ольга і прихід до влади Святослава Ігоревича. Війна з Хазарським 

каганатом та Візантією. Оцінка діяльності князя Святослава. 

Володимир Святославнч. Запровадження християнства на Русі. Об'єднання всіх 

східнослов'янських земель. Адміністративна реформа. Боротьба з печенігами. Реформи 

в духовній сфері. Заміна язичницьких вірувань новою релігією - християнством. 

Значення християнства для духовного розвитку суспільства та державотворення часів 

Київської Русі. 

Боротьба Між сипами Володимира. Захоплення великокнязівського престолу 

Ярославом Мудрим. Внутрішня та зовнішня політика князя. Перший пам'ятник 

давнього права "Руська правда". 

Народні повстання проти князів і бояр. Форми соціальної боротьби. Втечі селян. 

Повстання древлян 945 р. Київське повстання 1068-1069 рр. Участь смердів у виступі 

киян 1113 р. Народні повстання в інших районах Київської держави 

ТЕМА  3. Розвиток культури, історичне значення Київської держави. 

Архітектура і живопис. Будівництво оборонних ліній та міст-фортець. 

Внутрішнє планування та забудова міст. Культові споруди • Десятинна церква, 

Софійський собор у Києві, Омський у Чернігові та інших містах. Цивільне будівництво 

Монументальний живопис. Станковий живопис 

Усна народна творчість і музика. Пісні, легенди, загадки. Билинні цикли. 

Обрядові пісні і танці. Професійні виконавці- Боян. Музичні інструменти. 

Писемність, літописання і література. Поява перших літописних зволів. Місце Києво-

Печерського монастиря у поширенні літописання. "Повість временних літ". Літописні 



Нікон. Нестор. Галицько-Волинський літопис. "Слово про Закон і Благодать'". "Слово 

про похід Ігорів”. "Поучения дітям" Володимира Моїюмаха. 

Школа, освіта і наукові знання. Створення бібліотеки Ярославом Мудрим при 

Софійській церкві. Бібліотека Кигво-Пече|чького монастиря. Занроааджеїшя шкільної 

освіти. Київські граффіті та новгородські берестяні ірамоги. Визначні ку;іьт\ рно-

осьігні діячі Київської держави. Переклади іноземних книг. Математичні та географічні 

знання. Медицина та лікарська практика. Символіка Київської держави. Тризуб, 

прапори та і.н. 

Історичне значения Київської Русі. Місце Київської держави в історії 

українського народу. Давньоруські традиції та Україна у наступних століттях 

історичного розвитку. Досягнення українських істориків у дослідженні давньоруської 

проблематики. 

 

Модуль 3. 

 Землі-киязівства після поділу Київської держави. 

 

Тема 1. Державне відокремлення земель-князівств.  

Причини центробіжних процесів. Розвиток економіки та культури. Ідея єдності 

земель за часів роздробленості. 

Київська земля. Територія та кордони. Міста. Розвиток ремесла і промислів. 

Організація оборони. Політична конфронтація між Києвом і Північчю. Зруйнування і 

пограбування Києва. 

Переяславська і Чернігівська землі. Територія і кордони. Міста. Ровиток ремесла 

і промислів. Процес заселення та освоєння нових земель. Політична історія.  

Тема 2. Галицька і Волинська землі.  

Територія і кордони. Міста. Господарський розвиток. Політична історія. Князі 

Роман Мстиславич та Данило Романович. Об'єднання Галицької та Волинської земель. 

Зростання могутності Галицько-Волинської держави. Символіка Князівства. 

Модуль 4. 

 Боротьба населення проти іноземних поневолювачів. 

Тема 1. Монголо-татарська навала на Руські землі 

Перше вторгнення монтоло-татар на Руські землі. Русь і половці. Загроза з боку 

монголотатарських орд. Чингісхав. Наступ кочівників. Битва иа Калці. 



Навала орд хана Батия на Південно-Західну Русь. Оборона Руської землі. Наступ 

кочівників на Південний Захід. Захоплення Переяслава і Чернігова. Облога Києва. 

Штурм міста. Похід иа Володимир і Галич. Вихід кочівників на Захїідні рубежі 

України-Русі. 

Золотоордиянське іго. Знищення продуктивних сил регіону. Посилення 

податкового гніту. Взаємини місцевих князів і ординських правителів. Виникнення 

нових князівств і земель. 

Визвольна боротьба руського народу. Форми протесту місцевого населення проти 

золотоорлинських баскаків. Роль князя Данила Романовича у боротьбі проти Золотої 

орди. Вторгнення армії Буруидая та знищення руських фортець. Наслідки боротьби. 

Тема 2. Боротьба населення проти іноземних поневолювачів 

Наступ німецьких рицарів-хрестоносців, угорських і польських феодалів. 

Боротьба руських князівств з Лівонським і Тевтонським орденами. Битва під 

Дорогичином. Наступ Угорщини та Польщі на західноукраїнські землі. Роль Галицько-

Волинського князівства у боротьбі проти зовнішніх ворогів. 



3. У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

- перебіг зміст основних подій, які відбувались на Україні в 20 ст.; 

- їх заємозв’язок, взаємозалежність, 

- вплив і значення цих подій для вітчизняного і світового процесу. 

Вміти: 

- аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувались в Україні в 

цей період, 

- визначати їхсутність та генезіс, 

- їх взаємозв’язок з світовим історичним розвитком, 

- застосувати набуті знання в вчительській діальності. 

 

Вивчання новітньої історії України завершується диференційованим заліком в 

кінці 6-го, 7-го та екзаменом 8-го семестру. Згідно кредитно-модульної системи, 

оцінювання знань та вмінь студентів проводиться на основі суми балів, що накопичені 

при модульному оцінюванні за наступною системою: 

 

 

Критерії оцінок Бали 

За 

шкалою 

ECTS 

Відповідна оцінка 

Іспит, 

диференційований 

залік 

Залік 

Відмінне виконування лише з 

незначною кількістю помилок 

86–100 A 5 – відмінно Зараховано 

Вище середнього рівня з 

кількома незначними 

помилками 

81–85 B 4 – дуже добре Зараховано 

В загальному правільна 

робота з певною кількістю 

помилок 

71–80 C 4 – добре Зараховано 

Непоганно, але зі значною 

кількістю помилок 

61–70 D 3 – посередньо Зараховано 

Виконання задоволяє 41–60 E 3 – задовільно Зараховано 



мінімальні критерії 

Потрібно попрацювати перед 

тим, як перекласти 

21–40 Fx 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

складанням 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

складанням) 

Необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий 

повторний курс 

0–20 F 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

(повторний курс) 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни; 

повторний курс) 

 

За виконання окремих модулів дисципліни нараховується наступна максімальна 

кількість балів: 

 Контрольна робота № 1: Україна між двома світовими війнами (1917–1939) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 2: Україна в роки Другої світової війни (1939–1945) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 3: Хрущовська «відлига» і її характер в Україні – 30 балів. 

Реферат на тему Україна в другій половині 60 – х – першої половини 80 – х років 

– 10 балів 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тема контрольної роботи № 1 

«Київська Русь» 

 

Питання теми 

1. Першопочатки людського життя на території України. Слов’янські протодержавні 

утворення на українських землях. 

2. Передумови утворення Київської держави. Утворення Київської держави. Теорії 

походження Київської держави. 

3. Політична історія Київської Русі в IX - XI ст. 

4. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Баран В., Козак Д., Терпіловський Р. Походження слов’ян. К.,1991. 

Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. К., 1982. 

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. К., 1968. 

Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності. К. 1993. 

Винокур О., Трибчанинов С. Давня і середньовічна історія України. К., 1996. 

Давня історія України: У 2 кн. К.,1994,1995. Кн. 1, 2. 

Древняя Русь в цвете зарубежных источников. М., 1999. 

Древняя Русь. Пересечение традиций. М.,1997. 

Греков В.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

Літопис Руський. К., 1989. 

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.- М., 1982. 

Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси.  М. - Л. , 1948. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI - XIII вв. М., 1982. 

Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь.  Спб., 1998. 



Тихомиров М.П. Древнерусские города. М., 1956. 

Толочко П.П. Древняя Русь. К., 1987. 

Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. Л., 1974. 

Шекера І. М. Міжнародні зв`язки Київської Русі. К., 1963. 

 

Методичні рекомендації. 

 

Роботу над темою необхідно почати з вивчення таких питань: основні етапи 

розвитку людського суспільства; люди сучасного типу на українських землях; 

Трипільська культура - перша цивілізація «неолітичної революції»; землеробський та 

кочовий типи культур; кіммерійці.  

Слід звернути увагу на питання розвитку скіфо-сарматської культури на терені 

України, вивчити сучасні погляди на скіфську проблему. 

Предметом уважного вивчення мають бути також питання, пов’язані з історією 

українських земель в епоху великого переселення народів, а також основні теорії та 

етапи слов’янського етногенезу. 

Важливо засвоїти такі питання, як залюднення слов’янами території України, 

праслов’янські культури, а також питання духовної та матеріальної культури 

слов’янських племен. 

Приступаючи до вивчення другого питання, треба з`ясувати, що утворення 

Київської держави мало соціальні, економічні та політичні передумови. Вони полягали 

у розвитку феодальних відносин, необхідності створення умов для торгівлі, в потребах 

централізації та захисту від нападу кочівників. Разом с тим треба засвоїти, що 

утворення Київської держави було закономірним підсумком тривалого історичного 

шляху державотворення східних слов’ян. Треба знати про антську державу Божа (або 

Буса), волинянську державу Маджака, полянську державу Кия, про Славію, Куябію та 

Артанію арабських джерел, про Київське князівство Аскольда і Діра. Цікавий матеріал 

з цього питання можна знайти в нарисі М.Ф. Котляра «Легендарні особи стародавньої 

руської історії» (див. М.Ф. Котляр, В.А. Смолий. История в жизнеописаниях. К.,1990.). 

Розглядаючи трете питання  першого заняття, потрібно користуватися таким 

джерелом, як «Повість минулих літ» (див.: Літопис Руський. К., 1989). Необхідно 

засвоїти поняття про державність та її форми, розглянути державно-політичний устрій 

Київської Русі, її соціально-культурну еволюцію, етнічний склад населення, розвиток 



економіки. Слід звернути увагу на проблему існування феодального ладу у Київській 

Русі (див.: Греков В.Д. Киевская Русь. М.,1953). Відомості про народження 

«норманської» теорії, її розвиток, про її прихильників і критиків можна знайти в 

екскурсі М.С. Грушевського «Норманська теорія» (див.: Грушевський М.С. Історія 

України-Русі. Ч. 1. С. 602 - 624, Ключевський В. О . Неопубликованные произведения. 

С. 113 - 123.). 

Четверте та п’яте питання мають більш складний характер. Тут багато фактичного 

матеріалу, який треба засвоїти, і безліч теоретичних проблем, в яких необхідно як слід 

розібратися. У четвертому питанні треба добре знати складні обставини політичної 

історії Київської Русі IX - XI століть. Це становлення династії Рюріковичів - проблеми 

підкорення центральній владі київського князя інших східнослов’янських племен (князі 

Олег, Ігор, Святослав) і проблема боротьби між князями за київський стіл (при 

вокняжінні Володимира і Ярослава). 

Слід звернути увагу й на зовнішню політику київських князів. Особливу роль в 

системі міжнародних зв’язків Давньої Русі відігравали зв’язки з Візантійською 

імперією, де військові походи перепліталися з угодами, торгівля - з династичними 

шлюбами. Вона доповнювалась широкими стосунками з країнами Західної, Цент-

ральної та Східної Європи, з країнами Азії та арабського Сходу. 

Важливе місце у розгляді цього питання посідає «Руська Правда». Слід знати про 

редакції цього політичного та юридичного документа, їх зміст. Треба звернути увагу на 

гуманізм «Руської Правди», на зафіксоване в ній господарче право. 

Важливою проблемою при розгляді четвертого питання є прийняття християнства 

як засобу зміцнення політичної та духовної єдності Київської Русі. Варто відзначити 

попередню спробу Володимира Великого досягти цієї мети на основах  язичництва. 

Слід добре розібратися в політичних, економічних та етнокультурних мотивах вибору 

християнської релігії в її східному, православному варіанті. 

Розглядаючи це питання, необхідно відзначити й збереження багатьох залишків 

язичництва, так зване «двовірство» (див. монографію Б.О. Рибакова «Язычество в 

Древней Руси». М., 1988). 

При розгляді п’ятого питання перш за все слід уяснити, що Київська Русь була 

ранньофеодальною державою. Треба  висвітлити також проблему розвитку міст і 

ремесел у Київській Русі. Матеріал з цієї проблеми можна знайти в працях загального 

характеру, наприклад, у монографії Б.О. Рибакова «Ремесло Древней Руси». М., 1948. 



Характеризуючи соціально-економічний розвиток Давньоруської держави, 

необхідно розглянути такі питання, як соціальний склад населення, натуральне 

господарство, внутрішня та зовнішня торгівля, землеробство, скотарство. Треба 

розібратися в різниці між містами як укріпленими пунктами та містами в сучасному 

розумінні слова - як торгово-ремісничими центрами, навести цифри, які свідчать про 

зростання кількості міст, ремісничих спеціальностей, про операції, якими володіли 

давні ремісники, тощо. 

 

Важливі дати 

 

1 млн. років до н.е. - поява первісних людей на території  сучасної України. 

IV-II тисячоліття  до н. е. - трипільська культура. 

VII-III ст. до н. е. - скіфські племена на території Північного Причорномор’я. 

III cт. до н. е. - III ст. н.е. - сарматські  племена на території Північного Причорномор’я. 

882 р. - заснування Київської держави. 

988 - 989 рр. - запровадження християнства на Русі. 



Тема контрольної роботи № 2 

 

«Політичні наслідки роздроблення Київської Русі. Південно-західні руські 

князівства» 

 

Питання теми 

1. Причини феодальної роздрібленості. 

2. Галицько-Волинське князівство. 

3. Боротьба з монголо-татарами. 

4. Захоплення українських земель Литвою та Польщею. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине XIII - XIV вв. К.,1982. 

Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV 

сторіччя. К.,1991. 

Костомаров Н.И. Князь Данило Романович Галицький // Костомаров Н.А. 

Исторические произведения. Автобиография. К.,1989. 

Котляр Н.Ф. Рожденный в кольчуге // Котляр Н.Ф., Смолий В.А. История в 

жизнеописаниях. К.,1990. 

Котляр Н. Ф. Данило Галицький. К., 1999. 

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской 

Руси ІХ – ХІІІ вв. К., 1985. 

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. К.,1984. 

Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М. - Л.,1950. 

Пашуто В. Образование Литовского государства. М., 1959. 

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. 

К., 1987. 

 

Методичні рекомендації 

 



Вивчення першого питання треба почати з занепаду Київської держави, далі 

розібратися в зовнішніх та внутрішніх причинах децентралізації, усвідомити прояви 

цього процесу та його значення і разом з тим показати й способи протидіяти йому. 

Необхідно також проаналізувати зв’язок дезінтеграційних процесів з етнічними, 

побачити залежність формування української народності від старих племенних зв’язків. 

Треба знати також дати появи етнонімів і топонімів «Україна» та «Мала Русь», зміни в 

мові тощо. 

Важливо знати, що основними причинами роздроблення Київської Русі були 

дальший розвиток феодальних відносин, піднесення продуктивних сил, особливо 

зростання міського ремесла, феодального землеволодіння, а на цій основі – зміцнення 

місцевої землевласницької знаті, посилення та відособлення окремих князівств, 

економічна самостійність і політична відокремленість яких грунтувалися на 

натуральному господарстві (Рибалка І.К. Історія України. Ч. І. С. 76). 

Особливе місце у вивченні другого питання посідає проблема Галицько-

Волинського князівства як нового центру українських земель. Необхідно засвоїти суму 

фактичних знань про відокремлення Галицького й Волинського князівств від Києва, 

про їх об’єд-нання, політичну історію Галицько-Волинського князівства та його роль в 

історичній долі української народності. 

При вивченні третього питання доцільно навести дані про монголів, етапи їх 

об’єднання, їх устрій, дати захоплення монголами російських та українських земель, 

з’ясувати причини поразки руського війська. Варто замислитися над причинами 

перемоги монголів. 

Особливо треба виділити питання про роль Данила Галицького в організації 

опору загарбникам - хоч Галицько-Волинське князівство і визнало владу 

золотоординських ханів, проте його залежність від них була меншою, ніж інших 

руських земель, зокрема Наддніпрянщини. Воно не мало постійних баскаків, збирачів 

данини, не було фіскальних переписів населення. 

Літописець пише, що Данило був добрим князем, хоробрим і мудрим. Тут 

корисно заслухати й обговорити реферат про цього видатного державного діяча та 

полководця. 

У четвертому питанні слід добре розібратися в фактичному матеріалі. 

Необхідно засвоїти такі питання: політична ситуація в Східній Європі XIV-XVI 

cт., боротьба за українські землі, литовська експансія, приєднання українських земель 

до Литовського князівства. Слід знати характер цього приєднання. Українські, 



білоруські і російські землі за територією й кількістю населення були в п’ять разів 

більшими, ніж власне Литва. Вони стояли й вище у культурному розвитку. Ось чому 

руські землі мали великий вплив на все політичне й суспільне життя Литовського 

князівства. Руська мова тут стала мовою державною, нею писалися офіційні документи. 

Чимало норм руського права, руські назви посад, станів, система адміністрації та інше 

було сприйнято в Литві. 

Разом з тим треба вивчити такі питання: Литовсько-Руська держава в часи свого 

розквіту, феодальний лад, соціально-правова система, «Литовські статути», міста та 

міщанство. 

 

Важливі дати 

1187 р. - перша літописна згадка назви «Україна». 

1199 р. - об’єднання волинським князем Романом Мстиславичем Галицької землі та 

Волині в єдине Галицько-Волинське князівство. 

1223 р., 31 травня - битва руського війська і половців з монголо-татарами на р. Калці. 

1237 - 1240 рр. - навала монголо-татар на Русь. 

Друга пол. XIY ст. - приєднання руських земель до Литовського князівства. 

1362 р. - Розгром литовським військом за участі українського населення монголо-

татарської орди на р. Сині Води. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Давньої та 

середньовічної історії України ” складен відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти 

«Історія» напряму  (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (спеціальності) __”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність політичних, суспільно 

- економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних 

чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на 

розвиток державотворення. 

Міждисциплінарні зв’язки: Історія Європи, Історія Слов’янських народів, 

Історія Пвденних та Західних слов’ян_ 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Стародавня історія України 

2. Україна середньовічна 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “__ Давньої та середньовічної 

історії України __” є  

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного 

хронологічного відрізку, опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові 

проблеми періоду, ознайомити з історіографічним надбанням і основними 

джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти оволодінню сучасними 

методиками історичного дослідження, виховувати справжніх патріотів своєї 

Батьківщини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Давньої та 

середньовічної історії України ” є  

курсу Історія України полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових 

досягнень, в умовах утвердження національно-державницької самосвідомості 

українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості інтересу до 

рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвиткуУкраїни, 

етнічний склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну 

культуру українського народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, 

створений тільки йому притаманними фарбами образ, національну неповторність, 

вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, 



користуватися наочними приладами, додатковою літературою, використовувати 

основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної 

роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і 

спеціальною та загальною літературою.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і 

вивчає походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію 

українського народу. Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти 

складні процеси і драматичні сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і 

політологічні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи 

студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною 

та загальною літературою. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___144__ години/__4______ 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1. 

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Тема 1. Найдавніші племена і держави. 

Найдавніше населення на території України Первісні люди: поява, спосіб життя, 

знаряддя праці. Виникнення скотарства. землоробства і ремісництва. Матріархальні 

общини і виникнення племен. Розселення первісних людей. Племена трипільської 

культури. Побут і вірування найдавнішого населення. 



Формування суспільства. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор'ї та в 

Криму. Державні об'єднання племен кімірійців і таврів. Держави Скіфія і Сарматія. 

Античні міста-держав і колонії. Готська держава. 

Тема 2. Східні слов'яни. 

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема 

«прабатьківщини» слов'ян в історіографії. Велике переселення народів і зміна етнічної 

карти в Євразії. Виокремлення східних слов'ян. Розселення і заняття східних слов'ян. 

Звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз. Боротьба з готами, гунами, 

аварами. Війни слов'ян з Візантією і Римською Імперією. Перші державні об'єднання 

східнослов'янських племен на Середньому Подніпров'ї. Східнослов'янські племена і 

державно-племінні союзи. VI – ІХ ст. Еволюція суспільного устрою східних слов'ян. 

Територіальна община. Поява приватної власності. Розклад первісно-общинного ладу. 

 

Модуль 2. 

УКРАЇНА СЕРЕДНЬОВІЧНА 

Тема 1. Утворення Київської держави. 

Руська земля. Роль Полянського князівства у становленні Київської держави. 

Перший князь Кий. Утворення у Середньому Придніпров'ї державного об'єднанняя 

Руська земля Князі Аскольд та Дір. Нашестя аварів та хозар. Значення норман в 

утворенні Київської держави. Міжнародні контакти Русі. 

Заснування і зростання Києва. Процес зародження міст на Русі Думки вчених 

щодо виникнення Києва. Літописні згадки та археологічні розкопки в межах Києва.  

Городише на Старокнївській торі. Перетворення Кисва. у політичний та релігійний 

центр Полянського князівства. Кількість населення та районування міста. Консолідація 

східнослов'янських племен та утворення державного об'єднання Київської Русі (IX 

століття). Держава та етнічні пронеси у давньоруському 

суспільстві. Спільне та окреме у розвитку різних гілок східного словянства (економіка, 

мова, побут і звичаї, етнічна самостійність і т.іи.). 

 

 Тема 2. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської держави 

Зрушення у розвитку господарства. Феодальні відносини. Сілське господарство, 

ремесло та торгівля. Давньоруське село та міські поселення. Соціальні групи 

населення. Земельна масність на Русі та поміста. Повинності селян. 



Війни київських князів з кочівниками і Візаитісю. Зміна династій на Київському 

престолі. Князь Олег. Похід на Візантію. Правління Ігоря, його війни з печенігами та 

Візантію. Княгиня Ольга і прихід до влади Святослава Ігоревича. Війна з Хазарським 

каганатом та Візантією. Оцінка діяльності князя Святослава. 

Володимир Святославнч. Запровадження християнства на Русі. Об'єднання всіх 

східнослов'янських земель. Адміністративна реформа. Боротьба з печенігами. Реформи 

в духовній сфері. Заміна язичницьких вірувань новою релігією - християнством. 

Значення християнства для духовного розвитку суспільства та державотворення часів 

Київської Русі. 

Боротьба Між сипами Володимира. Захоплення великокнязівського престолу 

Ярославом Мудрим. Внутрішня та зовнішня політика князя. Перший пам'ятник 

давнього права "Руська правда". 

Народні повстання проти князів і бояр. Форми соціальної боротьби. Втечі селян. 

Повстання древлян 945 р. Київське повстання 1068-1069 рр. Участь смердів у виступі 

киян 1113 р. Народні повстання в інших районах Київської держави 

ТЕМА  3. Розвиток культури, історичне значення Київської держави. 

Архітектура і живопис. Будівництво оборонних ліній та міст-фортець. 

Внутрішнє планування та забудова міст. Культові споруди • Десятинна церква, 

Софійський собор у Києві, Омський у Чернігові та інших містах. Цивільне будівництво 

Монументальний живопис. Станковий живопис 

Усна народна творчість і музика. Пісні, легенди, загадки. Билинні цикли. 

Обрядові пісні і танці. Професійні виконавці- Боян. Музичні інструменти. 

Писемність, літописання і література. Поява перших літописних зволів. Місце Києво-

Печерського монастиря у поширенні літописання. "Повість временних літ". Літописні 

Нікон. Нестор. Галицько-Волинський літопис. "Слово про Закон і Благодать'". "Слово 

про похід Ігорів”. "Поучения дітям" Володимира Моїюмаха. 

Школа, освіта і наукові знання. Створення бібліотеки Ярославом Мудрим при 

Софійській церкві. Бібліотека Кигво-Пече|чького монастиря. Занроааджеїшя шкільної 

освіти. Київські граффіті та новгородські берестяні ірамоги. Визначні ку;іьт\ рно-

осьігні діячі Київської держави. Переклади іноземних книг. Математичні та географічні 

знання. Медицина та лікарська практика. Символіка Київської держави. Тризуб, 

прапори та і.н. 

Історичне значения Київської Русі. Місце Київської держави в історії 

українського народу. Давньоруські традиції та Україна у наступних століттях 



історичного розвитку. Досягнення українських істориків у дослідженні давньоруської 

проблематики. 

 

Тема контрольної роботи № 1 

«Київська Русь» 

 

Питання теми 

1. Першопочатки людського життя на території України. Слов’янські протодержавні 

утворення на українських землях. 

2. Передумови утворення Київської держави. Утворення Київської держави. Теорії 

походження Київської держави. 

3. Політична історія Київської Русі в IX - XI ст. 

4. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Баран В., Козак Д., Терпіловський Р. Походження слов’ян. К.,1991. 

Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. К., 1982. 

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. К., 1968. 

Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності. К. 1993. 

Винокур О., Трибчанинов С. Давня і середньовічна історія України. К., 1996. 

Давня історія України: У 2 кн. К.,1994,1995. Кн. 1, 2. 

Древняя Русь в цвете зарубежных источников. М., 1999. 

Древняя Русь. Пересечение традиций. М.,1997. 

Греков В.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

Літопис Руський. К., 1989. 

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.- М., 1982. 

Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси.  М. - Л. , 1948. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI - XIII вв. М., 1982. 

Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь.  Спб., 1998. 

Тихомиров М.П. Древнерусские города. М., 1956. 

Толочко П.П. Древняя Русь. К., 1987. 

Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. Л., 1974. 

Шекера І. М. Міжнародні зв`язки Київської Русі. К., 1963. 

 

Методичні рекомендації. 

 

Роботу над темою необхідно почати з вивчення таких питань: основні етапи 

розвитку людського суспільства; люди сучасного типу на українських землях; 

Трипільська культура - перша цивілізація «неолітичної революції»; землеробський та 

кочовий типи культур; кіммерійці.  

Слід звернути увагу на питання розвитку скіфо-сарматської культури на терені 

України, вивчити сучасні погляди на скіфську проблему. 



Предметом уважного вивчення мають бути також питання, пов’язані з історією 

українських земель в епоху великого переселення народів, а також основні теорії та 

етапи слов’янського етногенезу. 

Важливо засвоїти такі питання, як залюднення слов’янами території України, 

праслов’янські культури, а також питання духовної та матеріальної культури 

слов’янських племен. 

Приступаючи до вивчення другого питання, треба з`ясувати, що утворення 

Київської держави мало соціальні, економічні та політичні передумови. Вони полягали 

у розвитку феодальних відносин, необхідності створення умов для торгівлі, в потребах 

централізації та захисту від нападу кочівників. Разом с тим треба засвоїти, що 

утворення Київської держави було закономірним підсумком тривалого історичного 

шляху державотворення східних слов’ян. Треба знати про антську державу Божа (або 

Буса), волинянську державу Маджака, полянську державу Кия, про Славію, Куябію та 

Артанію арабських джерел, про Київське князівство Аскольда і Діра. Цікавий матеріал 

з цього питання можна знайти в нарисі М.Ф. Котляра «Легендарні особи стародавньої 

руської історії» (див. М.Ф. Котляр, В.А. Смолий. История в жизнеописаниях. К.,1990.). 

Розглядаючи трете питання  першого заняття, потрібно користуватися таким 

джерелом, як «Повість минулих літ» (див.: Літопис Руський. К., 1989). Необхідно 

засвоїти поняття про державність та її форми, розглянути державно-політичний устрій 

Київської Русі, її соціально-культурну еволюцію, етнічний склад населення, розвиток 

економіки. Слід звернути увагу на проблему існування феодального ладу у Київській 

Русі (див.: Греков В.Д. Киевская Русь. М.,1953). Відомості про народження 

«норманської» теорії, її розвиток, про її прихильників і критиків можна знайти в 

екскурсі М.С. Грушевського «Норманська теорія» (див.: Грушевський М.С. Історія 

України-Русі. Ч. 1. С. 602 - 624, Ключевський В. О . Неопубликованные произведения. 

С. 113 - 123.). 

Четверте та п’яте питання мають більш складний характер. Тут багато фактичного 

матеріалу, який треба засвоїти, і безліч теоретичних проблем, в яких необхідно як слід 

розібратися. У четвертому питанні треба добре знати складні обставини політичної 

історії Київської Русі IX - XI століть. Це становлення династії Рюріковичів - проблеми 

підкорення центральній владі київського князя інших східнослов’янських племен (князі 

Олег, Ігор, Святослав) і проблема боротьби між князями за київський стіл (при 

вокняжінні Володимира і Ярослава). 

Слід звернути увагу й на зовнішню політику київських князів. Особливу роль в 

системі міжнародних зв’язків Давньої Русі відігравали зв’язки з Візантійською 

імперією, де військові походи перепліталися з угодами, торгівля - з династичними 

шлюбами. Вона доповнювалась широкими стосунками з країнами Західної, Цент-

ральної та Східної Європи, з країнами Азії та арабського Сходу. 

Важливе місце у розгляді цього питання посідає «Руська Правда». Слід знати про 

редакції цього політичного та юридичного документа, їх зміст. Треба звернути увагу на 

гуманізм «Руської Правди», на зафіксоване в ній господарче право. 

Важливою проблемою при розгляді четвертого питання є прийняття християнства 

як засобу зміцнення політичної та духовної єдності Київської Русі. Варто відзначити 

попередню спробу Володимира Великого досягти цієї мети на основах  язичництва. 

Слід добре розібратися в політичних, економічних та етнокультурних мотивах вибору 

християнської релігії в її східному, православному варіанті. 

Розглядаючи це питання, необхідно відзначити й збереження багатьох залишків 

язичництва, так зване «двовірство» (див. монографію Б.О. Рибакова «Язычество в 

Древней Руси». М., 1988). 



При розгляді п’ятого питання перш за все слід уяснити, що Київська Русь була 

ранньофеодальною державою. Треба  висвітлити також проблему розвитку міст і 

ремесел у Київській Русі. Матеріал з цієї проблеми можна знайти в працях загального 

характеру, наприклад, у монографії Б.О. Рибакова «Ремесло Древней Руси». М., 1948. 

Характеризуючи соціально-економічний розвиток Давньоруської держави, 

необхідно розглянути такі питання, як соціальний склад населення, натуральне 

господарство, внутрішня та зовнішня торгівля, землеробство, скотарство. Треба 

розібратися в різниці між містами як укріпленими пунктами та містами в сучасному 

розумінні слова - як торгово-ремісничими центрами, навести цифри, які свідчать про 

зростання кількості міст, ремісничих спеціальностей, про операції, якими володіли 

давні ремісники, тощо. 

 

Важливі дати 

 

1 млн. років до н.е. - поява первісних людей на території  сучасної України. 

IV-II тисячоліття  до н. е. - трипільська культура. 

VII-III ст. до н. е. - скіфські племена на території Північного Причорномор’я. 

III cт. до н. е. - III ст. н.е. - сарматські  племена на території Північного Причорномор’я. 

882 р. - заснування Київської держави. 

988 - 989 рр. - запровадження християнства на Русі. 



Тема контрольної роботи № 2 

 

«Політичні наслідки роздроблення Київської Русі. Південно-західні руські 

князівства» 

 

Питання теми 

1. Причини феодальної роздрібленості. 

2. Галицько-Волинське князівство. 

3. Боротьба з монголо-татарами. 

4. Захоплення українських земель Литвою та Польщею. 
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жизнеописаниях. К.,1990. 
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Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской 

Руси ІХ – ХІІІ вв. К., 1985. 

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. К.,1984. 

Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М. - Л.,1950. 

Пашуто В. Образование Литовского государства. М., 1959. 

Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. 

К., 1987. 

 

Методичні рекомендації 

 

Вивчення першого питання треба почати з занепаду Київської держави, далі 

розібратися в зовнішніх та внутрішніх причинах децентралізації, усвідомити прояви 

цього процесу та його значення і разом з тим показати й способи протидіяти йому. 

Необхідно також проаналізувати зв’язок дезінтеграційних процесів з етнічними, 

побачити залежність формування української народності від старих племенних зв’язків. 

Треба знати також дати появи етнонімів і топонімів «Україна» та «Мала Русь», зміни в 

мові тощо. 

Важливо знати, що основними причинами роздроблення Київської Русі були 

дальший розвиток феодальних відносин, піднесення продуктивних сил, особливо 

зростання міського ремесла, феодального землеволодіння, а на цій основі – зміцнення 

місцевої землевласницької знаті, посилення та відособлення окремих князівств, 

економічна самостійність і політична відокремленість яких грунтувалися на 

натуральному господарстві (Рибалка І.К. Історія України. Ч. І. С. 76). 

Особливе місце у вивченні другого питання посідає проблема Галицько-

Волинського князівства як нового центру українських земель. Необхідно засвоїти суму 

фактичних знань про відокремлення Галицького й Волинського князівств від Києва, 



про їх об’єд-нання, політичну історію Галицько-Волинського князівства та його роль в 

історичній долі української народності. 

При вивченні третього питання доцільно навести дані про монголів, етапи їх 

об’єднання, їх устрій, дати захоплення монголами російських та українських земель, 

з’ясувати причини поразки руського війська. Варто замислитися над причинами 

перемоги монголів. 

Особливо треба виділити питання про роль Данила Галицького в організації 

опору загарбникам - хоч Галицько-Волинське князівство і визнало владу 

золотоординських ханів, проте його залежність від них була меншою, ніж інших 

руських земель, зокрема Наддніпрянщини. Воно не мало постійних баскаків, збирачів 

данини, не було фіскальних переписів населення. 

Літописець пише, що Данило був добрим князем, хоробрим і мудрим. Тут 

корисно заслухати й обговорити реферат про цього видатного державного діяча та 

полководця. 

У четвертому питанні слід добре розібратися в фактичному матеріалі. 

Необхідно засвоїти такі питання: політична ситуація в Східній Європі XIV-XVI 

cт., боротьба за українські землі, литовська експансія, приєднання українських земель 

до Литовського князівства. Слід знати характер цього приєднання. Українські, 

білоруські і російські землі за територією й кількістю населення були в п’ять разів 

більшими, ніж власне Литва. Вони стояли й вище у культурному розвитку. Ось чому 

руські землі мали великий вплив на все політичне й суспільне життя Литовського 

князівства. Руська мова тут стала мовою державною, нею писалися офіційні документи. 

Чимало норм руського права, руські назви посад, станів, система адміністрації та інше 

було сприйнято в Литві. 

Разом з тим треба вивчити такі питання: Литовсько-Руська держава в часи свого 

розквіту, феодальний лад, соціально-правова система, «Литовські статути», міста та 

міщанство. 

 

Важливі дати 

1187 р. - перша літописна згадка назви «Україна». 

1199 р. - об’єднання волинським князем Романом Мстиславичем Галицької землі та 

Волині в єдине Галицько-Волинське князівство. 

1223 р., 31 травня - битва руського війська і половців з монголо-татарами на р. Калці. 

1237 - 1240 рр. - навала монголо-татар на Русь. 

Друга пол. XIY ст. - приєднання руських земель до Литовського князівства. 

1362 р. - Розгром литовським військом за участі українського населення монголо-

татарської орди на р. Сині Води. 

 



Міністерство освіти і науки України 

Закарпатський Угорський Інститут ім Ф. Ракоці ІІ 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Середньовічної та 

Нової історії України ” складен відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки 6.020302 «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» напряму  

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (спеціальності). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність політичних, суспільно 

- економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних 

чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на 

розвиток державотворення. 

Міждисциплінарні зв’язки: Історія Європи, Історія Слов’янських народів, 

Історія Пвденних та Західних слов’ян  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Україна в пізнього середньовіччя 

2. Україна на зламі середньовіччя та нового часу 

3. Україна у XVII. столітті 

4. Україна у XVIII столітті. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “__ Середньовічної та Нової 

історії України __” є  

відтворити історичний шлях українського народу в межах означеного 

хронологічного відрізку, опомогти студентам виявити і зрозуміти ключові 

проблеми періоду, ознайомити з історіографічним надбанням і основними 

джерелами, що стосуються даного періоду, сприяти оволодінню сучасними 

методиками історичного дослідження, виховувати справжніх патріотів своєї 

Батьківщини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Середньовічної та 

Нової історії України ” є  

курсу Історія України полягає в тому, щоб на основі сучасних наукових 

досягнень, в умовах утвердження національно-державницької самосвідомості 

українства, значного підвищення серед широких кіл громадськості інтересу до 

рідної історії , показати етапи і особливості історичного розвиткуУкраїни, 

етнічний склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну 



культуру українського народу. Відзначити, що кожен народ – це своєрідний, 

створений тільки йому притаманними фарбами образ, національну неповторність, 

вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, 

користуватися наочними приладами, додатковою літературою, використовувати 

основні історичні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної 

роботи студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і 

спеціальною та загальною літературою.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

що історія України є головною і невід’ємною частиною циклу історичних дисциплін і 

вивчає походження,політичну, соціально-економічну,духовну й етнічну історію 

українського народу. Засвоєння питань курсу дозволить студенту глибше зрозуміти 

складні процеси і драматичні сторінки вітчизняної історії. 

вміти : 

логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, користуватися 

наочними приладами, додатковою літературою, використовувати основні історичні і 

політологічні терміни та поняття, , вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. Під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи 

студенти повинні оволодіти навичками роботи з історичними джерелами і спеціальною 

та загальною літературою. 

 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1. 

УКРАЇНА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Тема 1. Українські землі під владою іноземних держав. 

Розчленування Русі-України і захоплення її земель Литвою, Польщею та іншими 

сусідніми державами. Захоплення Литвою Київщини, Чернігівщини і Поділля 

Особливості перебування українських земель у складі Великого князівства 

Литовського. Польський наступ на українські землі. Кревська унія (1385). Процес 

ліквідації удільних князівств. 

Включення Буковини до складу Молдавського князівства-васала султанської 

Туреччини. Захоплення Закарпаття Угорщиною. Новий наступ рицарів Ігяганського 

ордена. Грюнвальдська битва та її історичне значення. 

Люблінська унія. Україна під владою Польщі. Становище Галичини Підготовка 

Люблінського сейму та початок його роботи. Захоплення Польською шлахтою Волині, 

Підляшшя, Брацлавщини та Київщини. Укладення Люблінської унїї та її політичні 

наслідки. Брестська церковна унія та її наслідки для українського народу 

Приєднання Чернігово-Сіверщини до Московської держави Претензії Москови на 

давньоруську спадщину. Московсько-литовські війни. 

Кримське ханство. Слов'янське населення Криму. Монголо-татари та італійські 

факторії у Криму. Утворення Кримського ханства. Вторгнення ординців на українські 

землі 

Тема 2 , Сопіально-економічний розвиток України і феодальне гноблення 

народних мас. 

Сільськогосподарське виробництво. Землеробські знаряддя праці та 

сільськогосподарські культури. Тваринництво. Виникнення та зростання фільваркового 

господарства. Форми і види феодального землеволодіння. 

Сільські общини. Обшинпа організація селянства. Общинне землеволодіння. 

Повинності общинників. 

Визиск і закріпачення селян феодалами. Повинності селян. Запровадження панщини. 

Форми феодальної залежності селян. Процес закріпачення селянства. Законодавчі 

норми Литовських статутів 1529, 1566, 1588 років. 



Міста. Зростання міських поселень. Магдебурське право. Інші категорії міст. 

Соціальний та етнічний склад міського населення. Становище міського населення. 

Ремесла і промисли. Торгівля. Географія ремесел. Цехи. Позацехові ремісники. 

Промисли. Поява підприємств мануфактурного типу. Товаризанія 

сільськогосподарського та промислового виробництва. Організація торгівлі та 

асортимент товарів. Ярмарки, базари, торги, постійна торгівля. 

Міжнародні економічні зв'язки України. Напрями міжнародної торгівлі. Асортимент 

експортних товарів. Торгові шляхи. Склад, купців. 

Етнічні процеси в Україні. Територіальні межі розселення українців. Торгово-

економічні зв'язки між різними українськими землями. Мова, психологія, духовне 

життя українського етносу. Етнічна самосвідомість. Назви "Русь" та "Україна ". 

 

Модуль 2. 

УКРАЇНА НА ЗЛАМІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ 

Тема 1. Українське козацтво. Запорізька Січ • козацька республіка. 

Козацтво в Україні: виникнення, заняття і воєнне мистецтво. Переміщення 

населення у південні райони України. Склад втікачів і переселенців. Уходницькі 

заняття. Боротьба з татарами. Військова організація і вдосконалення воєнного 

мистецтва. 

Запорізька Січ - козацька держава на Дніпрі. Перехід козаків за Дніпрові пороги. 

Створення військової та політичної організації. Запорізька Січ як державне утворення 

українців. Внутріполітична діяльність Запорізької Січі. Запорізька Січ - якісно новий 

етап у розвитку українського козацтва. 

Реєстрове козацьке військо. Суть реєстру. Соціальний склад реєстровців. Місце 

реєстрового козацтва у державотворчих процесах. 

Боротьба українських козаків проти агресії Кримського ханства і Туреччини. 

Козацтво та Запорізька Січ - оплот боротьби українського народу проти турецько-

татарської агресії. Походи козаків проти татар. Дмитро Вишневенький. Молдавські 

походи. Іван Підкова. Посилення боротьби проти ординців наприкінці XVI - початку 

XVII століття. Хотинстла в: тна 1621 р. 

Козацька символіка. Козацькі прапори та печатки. Гербові відзнаки. Запорізька 

атрибутика. 

 

 



Тема 2.   Визвольні рухи в Україні. 

Наростання соціального протесту і початок опришківства. Форми соціального 

протесту. Втечі та масові переселення селян. Відмова від виконана феодальних 

повиностей. Збройні виступи селянських мас. Повстання Мухи. Опришківство - як 

форма боротьби селянства західноукраїнських земель. Соціальна боротьба у містах. 

Перші козацькі повстання. Витоки конфлікту між козацтвом і польською 

шляхтою, причини, хід і наслідки козацького повстання 1591-1593 рр. під керівництвом 

К.Косинського. Продовження боротьби козаків. їх походи у Молдавію. Козацьке 

повстання 1594-1596 рр. під керівництвом С.Наливайка. Місце перших козацьких 

повстань у процесі наростання визвольної боротьби українського народу. 

Наростання визвольної боротьби в першій чверті XVII ст. Народні рухи початку 

XVII ст. Гетьман Петро Сагайдачний та його роль у розгортанні визвольного руху. 

Масове покозачекня селян. Повстання 1625 р. Умови Куруківської угоди. 

Народні повстання 30-х років XVII ст. Передумови та причини повстання 1630-1631 pp. 

Хід повстання. Тарзе Федорович. Початок повстання 1637-1638 pp. Павло Бут 

(Лзвлкж). Друї ий етап повстання Яків Осгрянин. (оборона на Старці. Поразка 

повстання. "Статті для заспокоєння руського народу та "Ординація Війська 

Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої". Значення 

козацьких повстань кінця XVI - першої половини XVII ст. 

Братства і визімльний рух. Поширення реформаційних течій. Виникнення 

братств. Львівське братство та його діяльність. Київське, Луцьке та інші братства. 

Внесок братств у культурно-оозітній рогзигок України та визвольну боротьбу народу. 

Полонізація української знатті та її наслідки. 

Українська православна церква. Становище української православної церкви у Литві та 

Польщі. Взаємини між різними конфесіями. Релігійна полеміка. Наступ королівської 

влади на православну віру. Ліквідація православної ієрархії, боротьба за її відновлення. 

Висвячення єрусалимським патріархом Феофзвом нових православних ієрархів та Йогв 

значення. Діяльність Київського митрополита їова Борецького. Петро Могила і сарв.и* 

реформувати православну церкву, культурний та освітній розвиток. 

Тема 3. Культура українського народу. 

Освіта і наукові знання. Острозька школа. Братські школи. Утворення Кясво-

Могилянськоі колегії. Навчальні підручники та посібники. Філософська та історична 

думка. Географічні знанні. Астрономія, математика, медицина, ботаніка та іі«т науи.і. 



Книгодрукування. Початок кнкгодрїкуівмшя. Діяльність Івана Фсдороаа » Україні. 

Друкарні а Острозі, Києві, Почаєві, Чернігові, Львові та інших місгах. Характер та 

зміст видань. Рукописна книга. 

Усна народна творчість. Кадендарно-обрядовз та сімейно-обрядовз пісенність. 

Соціальні та національні мотиви з народній творчості Народні пісні та думи 

Давня українська література. Літописання Галицько-Волинський літопис Церковио-

літсратурні твори. "Києво-Печерський патерик". Світська література. Полемічні праці. 

І.Вишснський. Продовження традицій дітописаіпм. Київський Острозкий. Львівський, 

Хмільненський, Густинський та Межигірський літописи. 

Поетична творчість. 

Театр і музика. Народні ігрц. Поява шкільного театру. Українськії побуюва драма. 

Поява нових форм та жанрів у музикальному мистецтві. 

Архітектура і образотворче мистецтво. Поширення елементів стилю барокко. 

Містобудування. Спорудження фортець. Культове та світське будівництво 

культура, живопис і графіка. 

Матеріальна культура. Побут і звичаї українського народу Житло і господарські 

«удови. Знаряддя праці. Транспортні засоби та шляхи сполучення. Взугтя, одяг, їжа, 

обрядова культура. Свята, народні вірування, розви і 

 

 

Модуль 3. 

Україна у XVII. столітті 

Тема 1. ІІочаток Визвольної війни. 

Принципи, характер і рушійні сили визвольної війни. Богдан Хмельницький. 

Початок повстання. Перші перемоги козацьких військ. Бої під Жовтими водами і 

Корсунем. Всенародне повстання на Україні. Полковники М.Кривоніс та І.Богун. 

Визвольний похід повстанського війська на західноукраїнські землі. Розгром польсько-

шляхетських військ під Пиляннями і облога Львова. Зустріч у Києві. Формування 

програми створення власної держави. 

Tема 2. Україна у 1649-1653 

Нове вторгнення польсько-шляхестських військ на Україну. Зборівський 

договір. Бої в районі Збаража та Зборова. Укладення та умови Зборівськоіо договору 

1649 р. Реакція козаків та селян на укладення договору 



Соціальні те політичні зміни на Україні. Формування держави. Знищення 

феодального землеволодіння та панщини. Перехід селян у козацький стан. Створення 

нових органів влади. Політико-адміністратнвний устрій на визволеній території. 

Організація війська. Символіка нової держави. 

Міжнародні відносини Української держави. Основна мета зовнішньої політики 

гетьмана. Відносини з Кримом та Туреччиною. Стосунки з Молдавією. Взаємини з 

іншими європейськими державами. Організація дипломатичної служби гетьманської 

держави. 

Взаєминик з Московською державою. Місце Московії у зовнішньополітичних планах 

гетьмана. Обмін листами та посольствами. Інші форми відносин між Б.Хмельницьким 

та царем Олексієм Михайловичем. 

Воєнні дії 1651 р. Напад польських військ на Поділля. Полковник Д.Нечай. 

Битва під Берестечком та її наслідки. Укладення та умови Білоцерківського договору 

1651 р. 

Відсіч польсько-шляхестської агресії у 1652-1653 рр. Патріотичне піднесення на 

Україні. Битва під Батогом. Оточення польського війська під Жвачцем. 

Tема 3. Входження України до складу Московської держави. 

Рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 р. Від'їзд царського посольства в 

Україну Рада у Переяславі 8 січня І654 р. Виступ Б.Хмельницького. Рішення про 

протекторат України московському царю. Суперечності між російськими 

представниками та старшиною. 

Договір між Україною та Росією. Основний зміст т.з. "Березневих статей" 1654 р. 

Соціальний устрій Гетьманщини. Статус та права різних станів населення нової 

держави. Відсутність перспектив розвитку Української держави в складі Росії. 

Tема 3. Соціальне-екомічний розвиток і політичне становище України в другій 

половині XVII ст. 

Війна з Польщею. Зв'язки з іншими державами. Воєнні дії у Білорусії та в Україні. 

Зв'язки Б Хмельницького з Кримом і Туреччиною. Союз з Швецією. Загострення 

відносин з Московісю. Смерть великого гетьмана. 

Місце Б.Хмельницького в історії, його внесок у створення незалежної Української 

держави. Погляди гетьмана на різні сторони суспільно-політичного життя України. 

Розвиток подій після смерті Б.Хмельницького. Потенційні можливості для розвитку 

незалежної Української держави. Перехід гетьманської булави в руки І.Виговського. 



Зовнішня та внутрішня політика нового гетьмана. Укладення Гадяцького договору з 

Польщею. Воєнні дії проти Росії. 

Прихід до влади Ю.Хмельницького, прагнення політичних поступок з рук царського 

уряду. Переяславські статті 1659 р. Перехід гетьмана на бік Польщі. Слободишенський 

трактат 1660 р. Загострення соціальних, політичних та релігійішх суперечностей. 

Обрання гетьманом П.Тетері. 

Порушення територіальної єдності України. Ворожнеча між наказним гетьманом 

Я.Сомком і ніжинським полковником В.Золотаренком. "Чорна" рада у Ніжині. Обрання 

гетьманом .' Брюховецького. Порушення територіальної єдності України. Умови 

Андрусівського договору про перемиря 1667 р. Перехід Правобережжя під владу 

Польщі. Реакція народ;' України про договір 1667 р. між Росією і Польщею. 

Гетьманство Д Многогрішного та І.Самойловича. Підписання Глухівських статей. 

Невдоволення соціальною політикою Д.Мнотогрішного. П'ятнадцятирічне 

гетьманування І.Самойловича: внутрішня політика та зовнішньополітична орієнтація, 

арешт і заслання. 

Боротьба народних мас України проти турецької і татарської агресії. Іван Сірко. 

Організація походів на Крим і турецькі фортеці. Боротьба проти шляхетської Польщі та 

російських воєвод. Воєнні дії на Україні у 1672 р. Чигиринські походи. Кримські та 

Азово-Дніпровські походи. Підготовка до визволення руських земель Північного 

Причорномор'я та Приазов'я. Кримські походи 1687 і 1689 р. Азовські походи 1695-

1696 рр. Участь у них українських козацьких полків. Укладення Бахчисарайського 

мирного договору. 

Тема 5. Розвиток Феодальних відносин і суспільлнополітичний лад на Україні- 

Феодальне землеволодіння і соціальні відносини на Лівобережжі та Слобожанщині. . 

Стан сільського господарства. Землеробство і тваринництво. Розширення феодал ного 

землеволодіння та зростання повинностей селян і рядових козаків. 

Ремесло, промисли, торгівля. Види ремісничого виробництва. Промисли. Стан торгівлі. 

Втягнення України у всеросійськй ринок. Розвиток міст. Виникнення нових міських 

поселень на Слобожанщині. 

Органи української державності. Влада гетьмана та генеральної старшини. Полковники 

і сотники. Органи самоврядування на Запорізькій Січі Обмеження української 

державності царизмом. Діяльність малоросійського приказу і воєвод 

Ліквідація самостійності української православної церкви. Реакція православних 

ієрархів на Переяславській договір 1654 р. Спроби російського уряду добитися 



приєднання української православної церкви до Московської патріархії "Обрання" 

митрополитом Гедеона, Святополка. Тиск московського посла на 

константинопольських патріархів. Передача Київської уитрополії Москві (1687 р.) 

Становите на Правобережній Україні. Період т.з. 'руїни' на Правобережжі. 

Гетьманування П.Тетері. 

Діяльність правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Проірама с.ворення єдиної 

незалежної Української держави. Зближення та підписання договору і Туреччиною. 

Масові переселення селян і козаків на Лівобережжя Перехід П.Дорошенка під 

московський протекторат. 

Повернення Юрія Хмельницького на політичну арену. Залежність гетьмана від 

султанського двору. Західноукраїнські землі. Реставрація в Галичині польсько-

шляхетського режиму. 

Наступ  королівської влади на права української народу.  Активізація діяльності 

уніатської церкви, її значена для тогочасної духовного життя.  Феодальний визиск 

селянства. Становище міст, промисловості та торгівлі ніж різними частинами 

українських земель. 

Тема 4 . Розвиток культури на Україні. 

Загальна характеристика духовного розвитку. Поява нових стильових напрямків, 

створення видатних художніх пам'яток. Політика русифікації з боку царизму. Початок 

відтоку ураїнської інтелегенції в Москву. 

Освіта, наукові звання і книгодрукування. Діяльність Київського колегіуму. Видатні 

громадсько-релігійні діячі і педагоги Л.Баранович, І.Галятовський, І.Гізель, 

СЛворський. Відкриття Львівського університету. Література та усна народна 

творчість. Театр і музика. Микола Дилецький. Архітектура та образотворче мистецтво. 

Народний побут. 

 

Модуль 4. 

Україна у XVIII столітті. 

Тема 1. Північна війна і Україна. 

Гетьманування Івана Мазепи: освіта та політична кар'єра. Коломацькі статті 1687 р. 

Взаємини з Москвою. Розширення та зміцнення Гетьманщини. Опора на козацьку 

старшину. 



Початок Північної війни. Участь в ній козацьких полків. Посилення соціального і 

національного гніту в роки війни. Посилення автономістичних настроїв у середовищі 

козацької старшини. 

Полтавська битва. Невдала спроба І.Мазепи зібрати значні сили проти російських 

військ. Обрання гетьманом І.Скороиадського. Полтавська битва 1709 р. 'Ошітуляція 

шведів під Переволочною. 

Еміграція українців. Втеча Карла XII із союзниками в турецькі володіння. Діяльність 

мазепинців у Західній Європі. Смерть І.Мазепи, його місце в історії утераїнського 

національно-визвольного руху. Обрання гетьманом П.Орлика. Конституція 1710 р. -

видатна пам'ятке сусі ільної думки України. 

Тема 2. Соціатьно-економічний РОЗВИТОК j політичне становище України. 

Сільське господарство. Удосконалення знарядь праці та поліпшення обробітку землі. 

Заснування "вівчарських заводів". Формування великого феодального землеволодіння 

козацької старшини. Збільшення земельної власності російських помішиків. 

Міста. Ремесла і промисли. Зміни у ремісничому виробництві. Використання найманої 

робочої сили у промислах. Створення промислових компаній. Мануфактурне 

виробництво. 

Розвиток торгівлі. Виробнича спеціалізація окремих районів України. Асортимент 

товарів. 

Посилення гноблення народних мас. Зростання особистої залежності селян від 

козацької старшини. Узаконення панщини. Зменшення наділів та обеземелення селян. 

Соціальне розшарування в середовищі козацтва . Система податків і 

загальнодержавних повчнностей. 

Зміни державно-правового статусу України. Правління Петра І як рубіжна віха на 

шляху обмеження автономних прав України. Малоросійська колегія: функції та 

завдання. Правління наказного гетьмана П.Полуботка. Відновлення гетьманства за 

часів Данила Апостола. "Правління гетьманського уряду". Обмеження козацького 

самоврядування на 

Слобожанщині. 

Запорожці на тсрьїорії Кримського ханства. Поселення запорожців у межах турецьких 

володінь в урочищі Олешки. Заснування Нової Січі. Адміністративний поділ 

Запоріжжя на округи-паланк.і. Втручання царизму у внутрішнє життя Січі. 

Супроводження Новосіченського реташементу. 



Правобережжя та західноукраїнські землі. Заселення земель правобережного 

Придніпров'я. Правобережжя під атадою І.Мазепи. Відновлення польської влади. 

Посилення соціального визиску селянства. Організація фільварків та введення 

панщини. Уповільнений розвиток міст Поширення унії. 

Тема 3. Визвольна боротьба. 

Антифеодальні рухи на Лівобережжі, Слобожанщині та Запоріжжі. Форми боротьба 

народних мас. Наслідки "шукань козацтва". Участь українських козаків у повстанні під 

Проводом К.Булавіна. Початок боротьби селян Фоєвичів і Чолхова. Виступи 

запорізької сіроми. 

Визвольне повстання 1702-1704 рр. на Правобережжі. Виступи козаків і селян на чолі з 

С.Палієм та його сподвижниками. Воєнні дії на Київщині, Поділлі, Волині. Допомога 

повстанцям з боку запорожців, вихідців з Молдови, Білорусії, Валахії. Арешт і заслання 

до Сибіру С.Палія. 

Гайдамацький та опришківський рух. Виникнення, характер та особливості 

гайдамацького і опришківського рухів. Повстання 1734 р. під керівництвом Вертана. 

Формування повстанських загонів у 30-40- х рр. Гайдамацьке повстання 1750 р. 

Народці ватажки. Олекса Довбущ. 

Тема 4. Нові явища в соиіально-екоиомічній сфері. 

Розвиток сільського господарства, посилення феодального гніту та запровадження 

кріпацтва. Перехід від трипілля до багатопілля. Поява нових сільськогосподарських 

культур. Вирощування цінних порід великої рогатої худоби, коней, овець іт.п. 

Зростання земельГіих володінь поміщиків і козацької старшина), панщина та інші 

феодальні повинності. Обмеження права вільних переходів селян. Запровадження 

кріпацтва 1783 р. 

Ремесло,, промисли, мануфактурне виробництво. Зміна характеру ремесла та 

промислів. Продукування товарів на рийок Види промислового виробництва. 

Зростання числа мануфактур. Умови життя робітних людей промислів і мануфактур. 

Міста Лівобережжя. Слобожанщини і Запоріжжя в системі всеросійського ринку. Міста 

та їх жителі. Правове становище українських міст! 

Перехід поміщицьких господарств віл натурального характеру в товарно-грошові 

відносини. 

Російсько-українські іоргово-економічні зв'язки. Торгівля України з європейськими 

країнами га Туреччиною, 



Відміна автономного устрою на Лівобережжі та Слобожанщині. Останній гетьман N 

країни Кирило IV'А МОНЧ.КІКІ Остаточна ліквідація інституту гетьманства і створення 

нової Малоросійської колегії. Політика ПРум'янцева на Лівобережній Укрт ні. Наступ 

царизму на залишки автономії у 70-80-х pp. Встановлення загальноімперських органів 

управлі..ня. норм і звичаїв. 

Ліквідація слобідського козацтва. Створення Слобідсько-Української губернії. 

Знищення Запорізької Січі. Обмеження царизмом прав та вольноетєй запорожців. 

Створення військових поселень. Вступ царських полків у межі Запоріжжя, Царський 

маніфест від 3 серпня 1775 р. Доля запорожців. Останній кошовий отаман Петро 

Калнишевський. 

Українські козацькі формування після зруйнування Запорізької Січі. Переселення 

запорожців. Утворення Задунайської Січі та Й адміністративно-війсьховий yerpif. 

Становище козаків у межах турецьких володінь. 

Бузьке козацьке військо. Переселено* на Кубань. Господарські заняття кубанців. 

Збереження етнографічних рис українців. 

Правобережжя та західноукраїнські землі. Зростання великих феодальних латифундій і 

панщини. Розвиток міст та промислового виробництва. 

Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель. Перехід під владу 

Австрійської імперії. Реформи Марії Терсзії і йосифа 11. Перетворення в духовній 

сфері. 

• Спільні та відмінні риси економічного, політичного та етнокультурного розвитку 

українських земель. Коліївщина. Початок повстання. Максим Залізняк. Визволення 

Умані. Іван Гонга. Поширення повстання на інші райони Правобережжя. Придушення 

народного виступу. Репресії царизму і шляхти. Місце і значення Коліївщини у 

визвольній боротьбі українського народу. 

• Визвольна боротьба на західноукраїнських землях. Рух опришків. Акції побратимів 

ОДовбуша - В.Баюрака та І.Бойчу ка. Виступи селян. 

Збройні селянсько-козацькі виступи на Лівобережжі, Слобожанщині та Запоріжжі. 

Боротьба селян сіл Калуг і Суботовичі. Діяльність органів місцевого самоврядування. 

Повстання у селі Клітинці. Виступ козацької сіроми у грудні 1768 р. на Запоріжжі. 

Вплив селянської війни 1773-1775 pp. на піднесення антифеодальної боротьби на 

українських землях.        

Повстання у селі Турбаї. Збройний виступ 8 червня 1789 р. Організація місцевого 

самоврядування. Придушення царськими карателями повстання. Специфіка соціальних 



протестів робітних людей. Страйк на Бахмутських і Троських соляних заводах. 

Повстання на Глушківській мануфактурі. 

Громадсько-політична думка. Погляди Г.Сковороди та Я.Козельського, 

(.Котляревського. В.Капніст: світогляд і політична діяльність. В-Каразін. 

Пожвавлення автономістських традицій української старшини. Козацькі накази в 

Комісії по підготовці нового Уложення (1767). "Історія Русів" - видатна пам'ятка 

політичної думки України. 

Тема 5. Приєднання Північного Причорномор'я та Правобережної України до 

Росії. 

Російсько-турецькі війни 1768-1774 та 1787-1791 pp. та участь у них українських 

козаків. Сухопутні та морські операції українського козацтва. Зростання податкового 

тягаря та рекрутські набори на Україні.Заселення і господарський розвиток Південної 

України. Освоєння земель Північного Причорномор'я. Адміністративний устрій. 

Етнічний склад населення. Стан сільського господарства та промисловий розвиток 

краю. Посилення визиску різних категорій селян. 

Входження Правобережної України до Росії. Участь Росії у поділах Польщі. 

Поширення загальноімперськмх адміністративно-правових норм і порядків. Політика 

царського уряд; на Правобережжі. 

Тема 6. Українська культура у XVШ ст. 

Особливості розвитку культури, інтенсивний відтак представників інтелектуальної 

еліти з українських -земель у Росію, їх участь у духовному та державному житті. Умови 

розвитку культури ча західноукраїнських землях. 

Освіта і книгодрукування. Київська академія: навчальний процес, склад студентів та 

професорів. Перші професійні школи. 

Відкриття друкарень у Єлисаветграді, Києві, Катеринославі, Харкові. Зміни у 

книговидавничій справі. 

Дискримінаційні заходи російського царизму. Заборона друкувати книги, крім 

церковного змісту. 

Наукові знання. Навчання вихідців з України в Академії наук у Петербурзі та 

Московському університеті. Розвиток медицини га математики. Діяльність видатного 

філософа та письменника Г.Сковороди. Історична наукад Літописи Самійла Величка і 

Григорія Граб'янки. 

Літературна та усна народна творчість: напрямки розвитку. Барокко - панівний стиль 

української літератури. Іван Котляревський та його "Енеїда". Історичні реалії XVIII 



століття в усній народній творчості - історичних піснях, думах, баладах, переказах, 

прислів'ях. 

Театр і музика. Балаган - нова форма сценічного мистецтва. Співіснування кріпосного 

та професійного театру. Музичне мистецтво. Максим Оерезовський, Артем Ведель, 

Дмитро Бортнянський. 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Продовження кращих національних традицій у 

творчості Степана Ковніра та Івана Григороьича-Барського. Видатні живописці Дмитро 

Левицькнй та Володимир Боровиковський. 

• Матеріальна культура Побут і звичаї українського народу. Зміна асортименту знарядь 

праці в сільськогосподарському та промисловому виробництві. 

Одяг і житло. їжа. Сімейний побут, звичаї, традиційні свята та розваги українців. 



3. У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

- перебіг зміст основних подій, які відбувались на Україні в 20 ст.; 

- їх заємозв’язок, взаємозалежність, 

- вплив і значення цих подій для вітчизняного і світового процесу. 

Вміти: 

- аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувались в Україні в 

цей період, 

- визначати їхсутність та генезіс, 

- їх взаємозв’язок з світовим історичним розвитком, 

- застосувати набуті знання в вчительській діальності. 

 

Вивчання новітньої історії України завершується диференційованим заліком в 

кінці 6-го, 7-го та екзаменом 8-го семестру. Згідно кредитно-модульної системи, 

оцінювання знань та вмінь студентів проводиться на основі суми балів, що накопичені 

при модульному оцінюванні за наступною системою: 

 

 

Критерії оцінок Бали 

За 

шкалою 

ECTS 

Відповідна оцінка 

Іспит, 

диференційований 

залік 

Залік 

Відмінне виконування лише з 

незначною кількістю помилок 

86–100 A 5 – відмінно Зараховано 

Вище середнього рівня з 

кількома незначними 

помилками 

81–85 B 4 – дуже добре Зараховано 

В загальному правільна 

робота з певною кількістю 

помилок 

71–80 C 4 – добре Зараховано 

Непоганно, але зі значною 

кількістю помилок 

61–70 D 3 – посередньо Зараховано 

Виконання задоволяє 41–60 E 3 – задовільно Зараховано 



мінімальні критерії 

Потрібно попрацювати перед 

тим, як перекласти 

21–40 Fx 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

складанням 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

складанням) 

Необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий 

повторний курс 

0–20 F 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

(повторний курс) 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни; 

повторний курс) 

 

За виконання окремих модулів дисципліни нараховується наступна максімальна 

кількість балів: 

 Контрольна робота № 1: Україна між двома світовими війнами (1917–1939) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 2: Україна в роки Другої світової війни (1939–1945) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 3: Хрущовська «відлига» і її характер в Україні – 30 балів. 

Реферат на тему Україна в другій половині 60 – х – першої половини 80 – х років 

– 10 балів 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тема контрольної роботи № 1 

«Українські землі в XIV - першій половині XVII ст. Українське козацтво» 

 

Питання теми 

1. Соціально-політичне і економічне становище українських земель у XIV - першій 

половині XVII ст. 

2.Україна в складі Речі Посполитої. Кревська та Люблінська унії. 

3. Релігійне життя в Україні. Брестський церковний собор. 

4.Соціально-економічні причини виникнення козацтва та йогороль у визвольній 

боротьбі українського народу. 

5. Запорізька Січ, її адміністративно-політичний та військовий устрій. 

6. Козацько-селянські повстання під керівництвом К. Косинського, С. Наливайка та 

інших. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. К.,1957. 

Глущенко В. В. Казачество Евразии: зарождение, развитие, интеграция в структуру 

российской государственности. М., 2000. 

Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. 

К., Запоріжжя,1997. 

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст. 

К.,1966. 

Історія України в документах і матеріалах (1569-1654 рр.) : У 2 т. К.,1941. Т. 2. 

Козацькі Січі ( нариси з історії українського козацтва ХVІ-ХІХ ст. ). К. – Запоріжжя, 

1998. 

Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині XIV - першій половині XV ст. К.,1968. 

Лип’яшко С. А. Українське козацтво на державній службі ( почат-ковий період ) // 

УІЖ. – 1999. - №3. 

На переломі: друга половина XV- перша половина XVI ст. К.,1994. 

Пашуто В. Образование Литовского государства. М.,1955. 

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Л.,1990. 



Щербак В. Українське козацтво, формування соціального стану. (друга половина ХV 

– середина ХVІІ ст.). К., 2000. 

Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Дніпропетровськ,1991. 

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. К., 1994. 

 

Методичні рекомендації 

 

При розгляді питань теми слід вивчити загальну й спеціальну літературу, щоб 

чітко уяснити складність і багатоплановість проблеми. Період XIV - першої половини 

XVII століття був часом жорстокої боротьби українського народу за свою політичну, 

економічну та духовну незалежність. 

Вивчаючи перше питання теми, необхідно звернути увагу на такий матеріал: 

відмінності соціально-економічного розвитку Західної та Східної Європи в XVI-XVII 

столітті; Річ Посполита як країна «другого ешелону» розвитку капіталізму; 

екстенсивний шлях розвитку сільського господарства; закріпачення селян; економічний 

розвиток українських земель; ремесла, сільське господарство; слабкість «третього 

стану» в Україні. 

Зверніть увагу на те, що особливо погіршало становище селян після Люблінської 

унії. На кінець XVI ст. панщина доходила до 4 - 6 днів на тиждень. 

Вивчаючи друге питання, слід знати три редакції Литовського статуту, Кревську 

унію (1385 р.), Люблінську унію (1569 р.) і Городельський акт. 

Розглядаючи це питання, слід звернути увагу на геополітичне становище, 

територію та населення Польсько-Литовської держави, особливості її державно-

політичної системи, на правовий статус українських земель у Речі Посполитій, 

адміністративно-політичний устрій. Потрібно дати соціально-правову характеристику 

суспільства, розповісти про міське самоврядування та зміни в етнічному складі 

населення. 

У третьому питанні необхідно розповісти про занепад православної церкви в 

Україні, поширення католицтва та протестантизму в Україні, єретичні вчення та рухи. 

Для правильного розуміння й успішного засвоювання матеріалу теми слід 

глибоко вивчити діяльність православних братств, підготовку до унії в Україні, 

ставлення різних верств населення до унії. Необхідно знати про Брестський церковний 

собор 1569 р. та його рішення. 



Важливо засвоїти положення уніатської церкви в Україні, її офіційний статус, 

конфесійний устрій, особливості церковного життя. Предметом уважного вивчення 

мають бути також питання про боротьбу православних проти унії, про консервативні та 

прогресивні тенденції православного руху, про полемічні твори.  

Розкажіть про значення унії в історії України, відновлення православної ієрархії, 

про життя та діяльність митрополита Петра Могили. 

При розгляді питань 4 - 6 слід добре розібратися в складності боротьби 

українського народу, в якій брали участь різні верстви населення, часто-густо з 

розбіжними інтересами, навчитися самостійно оцінювати події та правильно визначити 

загальнонародні цілі. Щоб правильно зрозуміти складність історичних процесів тієї 

епохи, необхідно врахувати переплетення та суперечливість інтересів Польщі, 

Туреччини, Кримського ханства. Для кращого розуміння цих проблем крім загальної та 

спеціальної літератури можна використати «Опис України» де Боплана. К.,1990. 

Для повного з`ясування першого питання  потрібно розглянути такі проблеми, як 

переміщення населення у південні райони України, склад втікачів і переселенців, 

уходницькї заняття, боротьба з татарами. 

Зверніть увагу й на такий матеріал, як городові козаки, реєстрове козацтво, 

козаки-зимовчаки. Доцільно зосередитися й на військово-адміністративному устрої 

козацтва, бо воно було не тільки зародком української державності, але й протягом 

понад століття адміністративний устрій України будувався на цих основах. 

Розглядаючи друге питання, слід звернути увагу на проблему виникнення 

Запорізької Січі, на її геополітичне становище, національний та соціальний склад 

запорізького козацтва. Розгляньте економіку, культуру й побут  Запорізької Січі, 

воєнне мистецтво запорізьких козаків, воєнні походи запорожців, становище 

Запорізької Січі в системі міжнародних відносин. 

Необхідно добре знати фактичний бік третього питання - про повстання К. 

Косинського та інших і розібратися в причинах їх виникнення та поразки. 

Важливо засвоїти витоки конфлікту між козацтвом і польською шляхтою, а також 

місце перших козацьких повстань у процесі наростання визвольної боротьби 

українського народу. Підготуйте матеріал про діяльність гетьмана Петра Сагайдачного 

та його роль у розгортанні визвольного руху. 

При вивченні цих питань доречно скористатися тритомником Д. І. Яворницького 

«Історія запорізьких козаків» (К.,1992), де можна знайти багато цікавих відомостей про 

побут, організацію, військову майстерність і господарчу діяльність козацтва. 



 

Важливі дати 

 

1490 - 1492 рр. - селянське повстання під проводом Мухи. 

1529 р. - перший Литовський статут. 

30-ті рр. XVI ст. - виникнення Запорізької Січі. 

1557 р. - «Устав на волоки». 

1566 р. - другий Литовський статут. 

1569 р. - Люблінська унія; загарбання шляхетською Польщею Підляшшя, Київщини, 

Волині та Брацлавщини. 

1572 р.- запровадження урядом Польщі реєстру для українських козаків. 

1588 р.- третій Литовський статут. 

1591 - 1593 рр. - козацько-селянське повстання під керівництвом К. Косинського. 

1594 - 1596 рр. - козацько-селянське повстання під керівництвом С. Наливайка та Г. 

Лободи. 

1616 р. - похід запорізьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу. 

1638 р. - «Ординація війська запорізького реєстрового» - обмеження прав 

реєстрового козацтва. 

 

Тема контрольної роботи № 2 

«Визвольна війна українського народу 1648 -1654 рр.  

під керівництвом Б. Хмельницького» 

 

Питання теми 

1. Причини війни. Соціально-політичне і економічне становище України під час війни. 

2. Хід війни. Формування української державності. 

3. Переяславська Рада і «Березневі статті». 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Антонович В. Коротка історія козаччини. К.,1991. 

Боплан Г. Опис України. К.,1990. 



Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація 

в державі Військо Запорізьке. К.,1999. 

Гетьмани України: історичні портрети. К.,1991. 

Голобуцкий В. Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа 

1648 - 1654. К.,1962. 

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К.,1993. 

Гурій О. Українська Козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, 

населення, право. К.,1996. 

Документы. Исследования. Ч.1. Источники времен Б. Хмельницкого. М.,1998. 

Документи Б.Хмельницького (1648-1657) / Упорядн.: І. Крип’яке-вич, І. Бутич. К.,1961. 

Костомаров Н. Богдан Хмельницкий. М.,1994. 

Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. Л.,1990. 

Мельник Л. Г. Герої народних повстань. К.,1990. 

Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII-XVIII вв. / У 2 т. 

Прага,1924 - 1926. Т.1. 

Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. К., 1995. 

Шевальє П. Історія війни народів проти Польщі з розвідкою про їхнє походження. 

К.,1993. 

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Л.,1990. Т. 1-3. 

Яковлев А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII ст.// Український історичний 

журнал. – 1993. - № 4 – 6. 

 

Методичні рекомендації 

 

Історія визвольної війни українського народу - складна та багатопланова 

проблема. Вона охоплює як військові ( з перемогами і поразками ), так і дипломатичні 

та соціально-політичні питання, бо стосується історії України в переплетенні з історією 

Росії, Польщі, Туреччини, Кримського ханства, Молдавії та Швеції. 

Вивчення першого питання теми слід почати з уяснення причин і рушійних сил 

визвольної війни. Це питання, зокрема , добре розкрито М.С.Грушевським в «Очерке 

истории украинского народа». Необхідно розібратися в соціально-економічних і 

політичних передумовах війни, а також в питанні про національні фактори війни. 

Покажіть, як відбувався інтенсивний зріст магнатського, шляхетського та церковного 

землеволодіння, фільваркового господарства, дальше посилення феодально-



кріпосницького та національного гніту у цей період. Розгляньте, як польські й 

українські полонізовані феодали позбавляли український народ елементарних 

громадсько-політичних прав, насаджували католицизм, проводили політику насильного 

ополячування українців. 

При розгляді другого питання слід розумітися у фактичній історії визвольної 

війни, знати її етапи. Необхідно звернути особливу увагу на такі питання: ліквідація 

польсько-шляхетського режиму, становлення української державності, пошуки 

політичного компромісу між Україною та Польщею, необхідність та суперечливість 

союзу з Кримом, українсько-російські відносини, гетьманський уряд та Запорізька Січ. 

Зверніть увагу на умови Зборівського та Білоцерківського миру й політичне 

значення перемог і поразок козацької армії для формування внутрішньої та зовнішньої 

політики Б. Хмельницького. 

Розгляньте також похід Б. Хмельницького в Молдавію в 1650 р., воєнні події в 

1651 р., бої під Красним і Вінницею, поразки повстанських військ під Берестечком, на 

півночі Чернігівщини й Київщини, розгром польсько- шляхетського війська під 

Батогом у 1652 році, Молдавський похід 1653 р., бої під Жванцем.  

Важливо засвоїти проблему формування українського державного апарату в ході 

війни. Зверніть увагу на елементи української феодальної держави - територію, 

адміністративний апарат, військо, суд, фінансово-податкову систему, зовнішню і 

внутрішню політику гетьманської адміністрації. 

Вивчаючи трете питання, засвойте такий матеріал: українсько-російські зв’язки 

під час війни; початок листування  Б. Хмельницького з урядом Росії; обмін 

посольствами; переселення українського населення в межі Російської держави; 

економічні зв’язки. 

Зосередьте увагу на рішеннях Земського собору 1 жовтня 1653 року. Розгляньте 

хід і рішення Переяславської Ради, а також Березневі статті і Жалувану грамоту 

Війську Запорізькому 1654 р. У  відповіді висвітліть ставлення різних соціальних і 

політичних груп українського суспільства до Переяславської угоди. 

 

Важливі дати 

 

1648 р., січень - обрання Б. Хмельницького гетьманом України. 

1648 р., 6 травня - перша перемога повстанців під Жовтими Водами. 



1648 р., 16 травня - розгром повстанцями польсько- шляхетського війська під 

Корсунем. 

1648 р., 11 - 13 вересня - перемога повстанців під м. Пилявці (на Волині). 

1649 р., 5 - 6 серпня - битва під Зборовом (8 серпня - Зборівський договір). 

1650 р., серпень - вересень - похід козацького війська на чолі з  

Б. Хмельницьким у Молдову. 

1651 р.,18 - 20 червня - битва під Берестечком. 

1652 р., березень - червень - масові переселення з Правобережної та Лівобережної 

України на Слобожанщину. 

1652 р., 22 - 23 травня - перемога під Батогом. 

Кінець 1653 р. - бої під Жванцем. 

1654, 8 січня - Переяславська Рада. 

1654 р., березень - «Березневі статті». 

 

Тема контрольної роботи № 5 

«Руїна та Гетьманщина» 

 

Питання теми 

1. Наступники Б. Хмельницького. ”Руїна”. 

2. Гетьманщина. Обмеження та ліквідація автономії України. Зруйнування Запорізької 

Січі. 

3. Соціально- економічний розвиток України. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Андрусян М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. К.,1991. 
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Багалій Д.І. Історія Слобідської України. Х., 1991. 

Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України у другій 

половині XVII ст. К., 1986. 

Вивід прав України. Л., 1991. 

Голобуцький В. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1745 ). К.,1961. 



Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К.,1993. 

Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. К.,1956. 

Гуржий О. І. Гетьман Іван Скоропадський. К., 1998. 

Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVI - 

XVIII cт. К.,1959. 

Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація гетьманщини 1760 –

1830. К., 1996. 

Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в добу гетьманської України. Л., 

1993. 

Костомаров Н. И. Мазепа. М.,1992. 

Кулиняк Д. І. Останній кошовий Петро Калнишевський. К., 1991. 

Павло Полуботок - український гетьман. К., 1990. 

Пасічник М. С. Варшава, Москва, Стамбул у боротьбі за Україну (1657 – 1665 рр.). Л., 

1998. 

Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй 

половине XVIII ст. К.,1988. 

Шевальє П. Історія війни народів проти Польщі з розвідкою про їхнє походження. 

К.,1993. 

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Л.,1990. Т. 1 – 3. 

Яковлів А. Українсько- московські договори в XVII - XVIII віках. Варшава,1934. 

Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІІ ст. Причини і початок 

Руїни. К., 1998. 

 

Методичні рекомендації 

 

При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на те, що смерть Б. 

Хмельницького (1657 р.) застала українську землю в тяжкий момент її історії. 

Українську державу роздирали як внутрішні протиріччя, так і чужоземні вторгнення та 

поділи. Слід проаналізувати ці протиріччя, звернути увагу на альтернативні варіанти 

розвитку української державності, які визначалися орієнтацією на ту чи іншу сусідню 

державу, врешті-решт політикою цієї держави (наприклад, Гадяцький трактат І. 

Виговського). 



Необхідно розібратися в характеристиці періоду «Руїни», розуміти відносність 

цього терміну. Важливе місце у вивченні цього питання посідає аналіз причин поразки 

спроб українського народу створити свою державність в той період.  

Зверніть увагу також на такий матеріал: зростання впливу Московської держави 

на Україну - гетьмани І. Брюховецький, Д. Много-грішний, І. Самойлович; соціально-

політична ситуація на правобережжі; боротьба проти польської, турецької і татарської 

агресій.; гетьмани П.Тетеря, П. Дорошенко; політика Запорізької Січі; Іван Сірко; 

розподіл України; Андрусівський мир 1667 р.; Бахчисарайський мир 1681 р.; Польсько-

руський мир 1686 р. та остаточний поділ України. 

При вивченні другого питання варто уяснити для себе політичну роздробленість 

України в той час, знаходження її території під владою різних держав. Зв’язавши це з 

матеріалом першого питання та попереднього семінару, треба як слід розібратися в 

характері російсько-українських відносин, а також зрозуміти характер автономії 

України та її несумісність із самодержавним ладом Російської монархії, а також с тими 

принципами та практикою абсолютизму, які стверджувались в Європі XVIII ст. 

Необхідно проаналізувати етапи процесу поступового обмеження й, нарешті, 

цілковиту ліквідацію автономії України, знати політичні, адміністративні, судові, 

економічні та інші аспекти процесу поглинання України. Треба уяснити, що одним із 

елементів складових частин процесу повної інкорпорації України у складі Російської 

імперії було зруйнування Запорізької Січі. Деякі нові матеріали з цього питання можна 

знайти в статті О. Л.Олійника «Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі» 

(Український історичний журнал - 1992.- № 2). Доцільно також ознайомитися із 

статтями Н.О. Герасименко. Данило Апостол - гетьман Лівобережної України (1727-

1734 рр.) // Український історичний журнал. - 1992. - №3, а також В.А.Смолія та В.С. 

Степанкова. Гетьман Петро Дорошенко // Український історичний журнал. - 1992. - 

№7- 8). У цьому ж самому питанні треба висвітлити матеріал про третій поділ Польщі й 

становище українських земель у складі  двох імперій. 

При розгляді другого питання варто заслухати реферат про гетьмана І. Мазепу 

(Мордовцев Д. Л. Царь и гетьман. К.,1992; Ходкевич Г. Іван Мазепа // Гетьмани 

України. Історичні портрети: Збірник. К., 1991). 

При вивченні третього питання необхідно звернути увагу на процеси 

покріпачення українських селян, які дуже інтенсивно відбувалися в XVIII ст. Важливе 

місце посідає проблема перетворення козацької старшини у дворянство та її злиття з 

російським дворянством і, водночас, процес формування буржуазії та пролетаріату. 



Треба добре розібратися у процесах економічного розвитку всіх частин України, 

вміти аналізувати його особливості. Цікаво заслухати реферати про Слобідську Україну 

та про розвиток ремесел і мануфактури. Крім загальної та спеціальної літератури 

можна використати монографії А. Г. Слюсарського «Слобідська Україна». Х., 1954, 

«Социально-экономическое развитие Слобожанщины». Х., 1964.  

 

Важливі дати 

1657 р. - смерть Б. Хмельницького, обрання гетьманом І. Виговського. 

1658 р. - Гадяцький трактат. 

1660 р. - початок війни між Польщею та Москвою за владу над Україною. 

1681 р. - Бахчисарайський мир. 

1686 р. - розділ України між Польщею та Москвою. 

1687 - 1708 рр. - початок Гетьманщини, гетьманство І. Мазепи. 

1722 р. - перша Малоросійська колегія. 

1750 - 1764 рр. - гетьманування Кирила Розумовського. 

1762 р. - прихід до влади Катерини II. 

1775 р. - ліквідація Запорізької Січі. 

1785 р. - “Жалувана грамота” дворянству. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Нова історія України ” 

складен відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.020302 

«Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» напряму  (назва освітньо-

кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність політичних, суспільно 

- економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних 

чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на 

розвиток державотворення. 

Міждисциплінарні зв’язки: Історія Європи, Історія Слов’янських народів, 

Історія Пвденних та Західних слов’ян  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Історія України в першій половині XIX. ст. 

2. Історія України в другій половині XIX. ст. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “__ Нова історія України __” є  

на основі історичного минулого і сучасного становища України показати 

особливості формування та розвитку історії українського народу, ознайомити 

студентів із особливостями історії “довгого дев’ятнадцятого століття” в 

українському контексті. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “__ Нова історія України ” 

є  

на основі сучасних наукових досягнень, в умовах утвердження нової наукової 

парадигми подати основний фактичний матеріал з політичної, економічної, 

культурної історії, звернути увагу студентів на дискусійні проблеми (зокрема, 

зародження/відродження української нації), спонукати студентів до пошуку 

власної позиції щодо історичного минулого їхньої країни.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

В процесі опрацювання курсу студенти мають засвоїти чи закріпити знання про 

суспільно - політичний, економічний та культурний розвиток українських земель 

першої половини XIX ст., розклад феодально-кріпосницьких відносин та розвиток 



капіталізму в сільському господарстві та промисловості України, суспільно-

політичне життя та національне відродження на українських землях даного 

періоду, розвиток культури та формування української політичної нації. 

вміти : 

Вивчення курсу сприятиме розвитку у студентів уміння узагальнювати фактичний 

матеріал, критично оцінювати ті чи інші події, явища, роль історичних осіб, а 

також документи, створені учасниками різних суспільно-політичних рухів та 

організацій, дотримуватися принципів історизму та об єктивності в своїх оцінках, 

вміти логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки, 

користуватися наочними приладами, додатковою літературою, використовувати 

необхідні терміни та поняття, вести діалог, полеміку, аналізувати сучасні 

проблеми історичної науки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __216_____ години/__6______ 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1. 

Історія України в першій половині XIX. ст. 

Змістовий модуль 1. 

ТЕМА 1. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України XIX ст. 

Епоха бездержавності. Бездержавність як явище, характерне для багатьох 

європейських народів XIX ст. Стан розробки схем історичного розвитку бездержавних 

націй XIX ст. Концепції М.Гроха, Ю.Хлєбовчика, І. Лисяка-Рудницького та П.Магочия. 

Політичні, економічні, соціокультурні та етнопсихологічні орієнтири нової доби в 

історії України. Внутрішня періодизація XIX ст. (за І.Лисяком-Рудницьким). Значення 

матеріалу курсу для розуміння історії України. Основні джерела для вивчення курсу. 

Стан наукової розробки теми. Характерні риси історіографії проблеми. 

ТЕМА 2. Адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток 

українських земель у складі Російської імперії в 1 пол. XIX ст. 

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XIX 

ст., їхній адміністративний лад та соціально-економічний розвиток. Поступовий 

розклад феодально – кріпосницької системи і розвиток капіталістичного ладу в 



сільському господарстві та промисловості. Розвиток поміщицьких та селянських 

господарств. Категорії та становище селянства, майнове розшарування в його 

середовищі. Поява нових галузей у промисловості; початок промислового перевороту 

та зародження великої фабрично-заводської індустрії. Розвиток мануфактур і ремесел. 

Торгівля, шляхи сполучення та транспорт. Соціальні зміни. 

ТЕМА 3. Участь українського народу у війні 1812 р. та імперських війнах 1 

пол. XIX ст. 

Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Наслідки Бухарестського 

мирного договору для України. Війна 1812 р. – “Вітчизняна” чи “чужа” війна. Україна в 

планах Наполеона Бонапарта. Ставлення українців до війни та їхня участь у бойових 

діях; створення ополчення та козацьких полків, їхня роль у війні 1812 р. Російсько-

турецька війна 1828-1829 рр. і Україна. Утворення Азовського козацького війська. 

Українці в російсько-перських війнах та Кавказькій війні. Проблема ставлення до 

імперських воєн.  

ТЕМА 4. Декабристський рух і Україна. 

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в перші десятиріччя XIX ст. 

Поширення західноєвропейських революційних ідей. Масонство. Перші декабристські 

організації. Створення Північного та Південного товариств. Товариство об єднаних 

слов ян. “Руська Правда” П.Пестеля – програмовий документ Південного товариства. 

Повстання Чернігівського полку. Характер, роль і значення декабристського руху. 

Історіографія руху декабристів. 

ТЕМА 5. Рухи селян, робітників та військових поселенців у 1 пол. XIX ст. 

Причини, основні форми та прояви, значення рухів селян, робітників та військових 

поселенців 1 пол. XIX ст. Особливості селянських рухів на Україні. Устим Кармалюк. 

Київська козаччина та похід селян у Таврію за волею. 

 

Змістовий модуль 2. 

ТЕМА 6. Українські землі в 30-х - 40-х рр. XIX ст.  

Польське національно-визвольне повстання та інвентарна реформа. Доба миколаївської 

реакції на українських землях у складі Російської імперії. Посилення національного 

гноблення. Польське національно-визвольне повстання 1830-1831 рр. і Україна. 

Інвентарна реформа на Правобережжі. 

 

ТЕМА 7. Початок та періодизація українського національного відродження.  



Кирило-Мефодіївське товариство. Початок українського національного відродження та 

його періодизація. Початок вивчення та становлення української літературної мови. 

Вивчення українського фольклору, етнографічні дослідження 1 пол. XIX ст. Кирило-

Мефодіївське товариство: передумови створення, склад, ідеологія, діяльність та місце в 

історії національного руху в Україні. 

 

ТЕМА 8. Адміністративний устрій та соціально-економічний розвиток 

західноукраїнських земель в 1 пол. XIX ст.  

Революція 1848 р. на західноукраїнських землях. Адміністративний устрій та 

економічний розвиток західноукраїнських земель (Східна Галичина, Північна 

Буковина, Закарпаття). Політика австрійського уряду щодо українців. Селянські рухи. 

Лукян Кобилиця. Суспільний рух. Початок національного відродження. “Руська 

трійця”. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Виникнення та 

діяльність громадсько-порлітичних організацій. Скасування панщини та викуп 

селянами земельних наділів. Українці в першому австрійському парламенті. Поразка і 

значення революції 1848-1849 рр. 

 

ТЕМА 9. Україна і Кримська війна (1853-1856). 

Причини й початок Кримської війни. Основні бойові дії на Дунаї та в Криму. Сінопська 

битва. Битви на Альмі, біля Інкерману та на Чорній річці. Облога Севастополя. 

Українські землі під час війни. Участь українців у війні. Поразка Росії у Кримській 

війні. Паризький мир 1856 р. Уроки і значення 

Кримської війни. 

 

ТЕМА 10. Розвиток культури на українських землях в 1 пол. XIX ст. 

Політика урядів Російської та Австрійської імперій щодо розвитку української 

культури. Стан освіти. Розвиток природничих та гуманітарних наук. Розвиток 

української літературної мови. Усна народна творчість. Українська нова література. 

Т.Г.Шевченко. Театральне мистецтво і музика. Архітектура, скульптура та 

образотворче мистецтво. 

 

Модуль 2. 

Історія України в другій половині XIX. ст. 

Змістовий модуль 3. 



Тема 11. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст. 

Кримська війна і Україна. Піднесення антикріпосницького руху. “Київська козаччина”. 

Підготовка селянської реформи. Скасування кріпосницького права. Особливості 

селянської реформи 1861 р. в різних регіонах України. Реформи 60-70-х років: земська, 

міська, судова, фінансова та їх впровадження в Україні. Історичне значення реформ. 

Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу. Залізничне 

будівництво. Розвиток важкої промисловості в Донбасі. Чужоземний капітал та його 

значення у прискоренні темпів промисловогор озвитку. Народження вітчизняної 

буржуазії. Стан сільського господарства. Кріпосницькі пережитки у землеволодінні і 

землекористуванні. Поглиблення соціального розшарування села. Зростання міст. 

Класи і стани українського суспільства. Розвиток української нації. Український 

національний рух. В.Антонович як ідеолог “хлопоманства”. Виникнення перших 

українських громад у Києві і Санкт-Петербурзі. Наукова і освітня діяльність 

громадівців. Громадівський соціалізм. Студентські громади. “Братство тарасівців”. 

“Молода Україна”. Селянський рух. Поява народників і “ходіння в народ”. 

“Чигиринська змова”. Народовольці в Україні. Робітничий рух. Перші робітничі 

організації, їх ідеологія і програми. Перші соціал-демократичні організації. Активізація 

національного руху. Виникнення політичних партій. 

Тема 12. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст. 

Економічний розвиток західноукраїнських земель після революції 1848-1849 рр.  

ужоземний капітал у промисловості. Становище робітників. Національний склад 

буржуазії і робітників. Стан сільського господарства. Землеволодіння і 

землекористування. Зародження українського кооперативного руху. Початок масового 

переселення українців на американський континент. Перші українські колонії в США, 

Канаді. Суспільно-політичний рух. Москвофіли і народовці. Діяльність культурно- 

світньої організації “Просвіта” та товариства ім.Т.Г.Шевченка. Утворення українських 

політичних партій. Виникнення українських партій. М.С.Грушевський. 

Тема 13. Культура України в другій половині ХІХ ст. 

Основні течії в українській культурі. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Ставлення 

до української культури в Австро-Угорщині. Освіта: початкова, середня освіта, 

розвиток мережі вищих учбових закладів. Культурно-освітні заклади. Наукові заклади. 

Університетська наука. Наукові товариства. Досягнення українських вчених у різних 

алузях науки. Діяльність Археографічної комісії. Література: проза, поезія, драматургія. 



І.Франко, Ю.Федькович, П.Грабовський, П.Мирний та ін. Мистецтво. Становлення 

національного театру. М.Кропивницький, М.Старицький, І.Карпенко-Карий 

(Тобілевич). Перша українська група: М.Заньковецька, М.Садовський. Музичне 

мистецтво. М.Лисенко. Образотворче мистецтво. Архітектурні споруди. Розвиток 

народної творчості. Мистецтво кобзарів.  

Змістовий модуль 3. 

Тема 14. Україна на початку нового століття 

Соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії. 

Монополії у промисловості і в банківській справі. Економічна криза 1900-1903 рр. 

Становище робітників. Робітничі страйки 1903 р. Масовий селянський рух. Земсько-

ліберальна опозиція царизму. Загальноросійські й українські партії в Україні. 

Студентський рух. Кооперативний рух. Україна в революції 1905-1907 рр. Позиції 

політичних партій в революції. Робітничі страйки в Україні після «кривавої неділі». 

Повстання на броненосці «Потьомкін». Жовтневий політичний страйк. Виникнення рад 

робітничих депутатів. Збройні повстання у Харкові, Олександрівську, Донбасі. 

Державна Дума. Піднесення українського національного руху. Виникнення 

україномовноїпреси. «Просвіти» в українському русі. Українська думська громада. 

Третьочервневий переворот. Столипінська аграрна реформа. Економічні і політичні 

наслідки реформи. Масові переселення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу. 

Зелений клин. Діяльність українських партій і організацій в післяреволюційну добу. 

Робітничий і селянський рух. Українське питання в Державній Думі. Шевченківський 

ювілей 1914 року. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічний 

розвиток. Боротьба селян і робітників проти соціального гніту. Кооперативний рух. 

Поява українських організацій «Січ», «Сокіл» , «Пласт». Культурно- просвітницький 

рух. Церковне життя. Активізація переселенського руху за океан. Життя української 

діаспори в США і Канаді. Україна в першій світовій війні. Воєнні дії на території 

України. Національно-визвольний рух в умовах війни. Товариство українських 

поступовців. «Спілка визволення України». Антиукраїнська політика у новоствореному 

Галицько-Буковинському губернаторстві. Українські січові стрільці. Антивоєнний рух 

народних мас. Розвиток культури. Освіта і наука. Університети – центри розвитку 

науки. Мовознавство. Етнографія. Історіографія. М.Грушевський, О.Єфименко, 

Д.Багалій, А.Кримський, Б.Гринченко. Вчені природознавці: Д.Заболотний, 

Л.Симиренко, В.Липський, М.Курако, І.Пулюй. Література: О.Олесь, В.Стефаник, 

В.Винниченко, М.Коцюбинський, Л.Українка. Український театр. Зародження 



українського художнього кіно. Музичне мистецтво. К.Стеценко, М.Леонтович. 

Живопис. Церковне життя. Посилення громадського інтересу до українського ф 

ольклору. 



3. У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

- перебіг зміст основних подій, які відбувались на Україні 

- їх заємозв’язок, взаємозалежність, 

- вплив і значення цих подій для вітчизняного і світового процесу. 

Вміти: 

- аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувались в Україні в 

цей період, 

- визначати їхсутність та генезіс, 

- їх взаємозв’язок з світовим історичним розвитком, 

- застосувати набуті знання в вчительській діальності. 

 

Вивчання новітньої історії України завершується диференційованим заліком в 

кінці 6-го, 7-го та екзаменом 8-го семестру. Згідно кредитно-модульної системи, 

оцінювання знань та вмінь студентів проводиться на основі суми балів, що накопичені 

при модульному оцінюванні за наступною системою: 

 

 

Критерії оцінок Бали 

За 

шкалою 

ECTS 

Відповідна оцінка 

Іспит, 

диференційований 

залік 

Залік 

Відмінне виконування лише з 

незначною кількістю помилок 

86–100 A 5 – відмінно Зараховано 

Вище середнього рівня з 

кількома незначними 

помилками 

81–85 B 4 – дуже добре Зараховано 

В загальному правільна 

робота з певною кількістю 

помилок 

71–80 C 4 – добре Зараховано 

Непоганно, але зі значною 

кількістю помилок 

61–70 D 3 – посередньо Зараховано 

Виконання задоволяє 41–60 E 3 – задовільно Зараховано 



мінімальні критерії 

Потрібно попрацювати перед 

тим, як перекласти 

21–40 Fx 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

складанням 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

складанням) 

Необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий 

повторний курс 

0–20 F 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

(повторний курс) 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни; 

повторний курс) 

 

За виконання окремих модулів дисципліни нараховується наступна максімальна 

кількість балів: 

 Контрольна робота № 1: Україна між двома світовими війнами (1917–1939) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 2: Україна в роки Другої світової війни (1939–1945) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 3: Хрущовська «відлига» і її характер в Україні – 30 балів. 

Реферат на тему Україна в другій половині 60 – х – першої половини 80 – х років 

– 10 балів 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тема контрольної роботи № 6 

“Україна в період розпаду феодально-кріпосного ладу та формування капіталістичних 

відносин (перша половина ХІХ ст.) . 

Початок формування української нації”. 

 

Питання теми 

1. Соціально-економічне та політичне становище України наприкінці XVIII - першій 

половині XIX століть. 

2. Визвольні та національні рухи в Україні. 

3. Західна Україна під владою Австрії. 

4. Національне відродження та початок формування української нації. 
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Методичні рекомендації 

При вивченні  першого питання  треба звернути увагу на те, що наприкінці XVIII 

- на початку XIX ст. Україна не була тісно зв’язана з Росією економічно, бо 

Правобережна Україна ще входила до складу Речі Посполитої. Після двох останніх 

поділів Польщі (1793 та 1795 рр.) Правобережжя було передано Російській імперії. 

Наслідком цього стало те, що Україна опинилася між двома конкурентами - російським 

ї німецьким капіталом, які намагалися використати її господарство як джерело 

сировини. У розгляді даного питання треба також особливо підкреслити, що 

опанування Росією Південної України, зруйнування Запорізької Січі, приєднання 

Криму й перетворення його на російську губернію, заснування торговельних портів на 

Чорному морі мали велике значення для розвитку сільського господарства й 

промисловості України. Ці чинники відіграли головну роль у прискоренні розпаду 

феодально-кріпосницького ладу та формуванні капіталістичних відносин в Україні. 

Слід розібратися у фактичному матеріалі про початок промислового перевороту. 

Деякий матеріал з цього питання можна знайти у монографії П. Г. Рындзюнского 

“Утверждение капитализма в России: 1850 - 1880 гг.” М.,1978.  

Необхідно також звернути увагу на те, як водночас розвивалися соціально-

економічні процеси на Слобожанщині (див.:Бога-лій Д. І. Історія Слобідської України. 

Х., 1991). 

При вивченні другого питання  потрібно пов’язати особливості розвитку 

соціально-економічних процесів в Україні у першій половині XIX ст. з піднесенням 

визвольного та національного руху в цей період, яке стало наслідком культурного 

відродження  та зростання національної свідомості. 

Висвітлюючи  дане питання, необхідно проаналізувати політичну діяльність 

декабристських товариств, таємних політичних гуртків і Кирило-Мефодіївського 

братства, які діяли у першій половині XIX ст. в Україні. 

Треба обов’язково відзначити вплив їх діяльності на розвиток національної 

свідомості українського народу. Готуючи це питання, доцільно використовувати таку 

додаткову літературу: Пінчук Ю. Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства // 

Київська Старовина. - 1992. - № 5; Нечкина М. В. Декабристы. М.,1982; Федоров В. А. 

Своей судьбой гордимся мы. М.,1988. 

При розгляді третього питання слід проаналізувати соціально-економічний стан 

західно-українських земель, що перебували під владою Австрійської імперії. Необхідно 



порівняти становище Галичини, Буковини та Закарпаття і тих українських земель, які 

знаходилися під владою Російської імперії. 

Вивчаючи дане питання, треба відзначити негативні та позитивні наслідки 

реформ Габсбургів у західно-українських землях і, в першу чергу, ті зміни, які сталися 

у соціально-економічному становищі селян. Особливу увагу слід звернути на ті зміни, 

що відбулися внаслідок революційних подій 1848 р. Сформулюйте відповіді на такі 

запитання: Як були вирішені селянські проблеми та національне питання? Чому 

революційні події 1848 р. визнаються як переломний момент в історії західних 

українців? 

При вивченні четвертого питання необхідно розглянути проблему виникнення 

націй та національної свідомості. Зверніть увагу на те, що процеси формування 

української нації та національне відродження тісно пов’язані з соціально-економічним 

розвитком українських земель у цей період, з розпадом феодально-кріпо-сницьких і 

формуванням капіталістичних відносин. 

Треба відзначити, що із самого початку в процесах поширення національної 

свідомості між Східною й Західною Україною мали місце важливі відмінності, назвати 

їх. Покажіть труднощі, пов’язані з протистоянням українського національного 

відродження впливові більш престижних і розвинених - польської та російської 

культур. 

 

 

 

 Важливі дати 

1793 р. - перехід Правобережжя від Польщі до Росії. 

1823-1825 рр. - таємне Товариство З’єднаних Слов’ян. 

1825 р. - повстання декабристів. 

1831 р. - спроба князя Репніна поновити козацьке військо. 

1839 р. - ліквідація греко-католицької церкви в Російській імперії. 

1846-1847 рр. - створення Кирило-Мефодіївського братства у Києві. 

1848 р. - скасування панщини, політичне відродження в Галичині. 

 

Тема контрольної роботи № 7 

 



«Україна на зламі століть» (друга половина XIX- початок XX ст.) 

 

Питання теми 

1. Скасування кріпосного права та реформи 60 - 70 рр. Розвиток капіталізму в Україні. 

2. Політичні партії України та їх діяльність. Виникнення та розвиток національного 

руху. 

3. Україна в Першій світовій війні. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших 

політичних партій. К., 1992. 

Ветров Р. І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900 – 1925 рр.): Навч. 

посібник. Дніпродзержинськ,1997. 

Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60 - 90-х років XIX cт. К.,1968. 

Дерев’янкін Т. І. Промисловий переворот на Україні. Питання історії та теорії. К.,1975. 

Дорошенко В. Революційна Українська партія (РУП). Л.,1921. 

Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России (1856-1861). 

М.,1984. 

Итенберг Б. Южнороссийский союз рабочих. Возникновение и деятельность. М.,1974. 

Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визволь-ного руху XIX 

століття. Тернопіль,1993. 

Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. К.,1994. 

Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905 - 1907 рр.К.,1977. 

Петраш О. О. Руська Трійця. К.,1986. 

Рудько М. П. Революційні народники на Україні (70-ті роки XIX ст.). К.,1973. 

Самостійна Україна: Зб. програм українських політичних партій початку XX ст. 

Тернопіль 1991. 

Чикаленко Є. Спогади (1861 - 1907). Л., 1926. 

Шморгун П. М. 1905-й рік на Україні. К.,1980. 

Юрченко О. Т., Демченко М. В. Поширення марксизму і соціал-демократичні 

організації на Україні (80 - 90-ті роки XIX ст.). К., 1983. 

  

 



Методичні рекомендації 

 

При вивченні першого питання необхідно розібратися в новому етапі розвитку 

економіки, який почався після реформи. Треба з’я-сувати процеси класоутворення, 

особливості економічного розвитку України як тієї, що була у складі Російської імперії, 

так і тієї, що перебувала під владою Австро-Угорської імперії. Зверніть увагу на 

демократичні реформи імператора Олександра II: земства, міське самоврядування, 

судова, воєнна, фінансова, цензурна, шкільна. З’ясуйте особливості реформ в Україні. 

Вивчення другого питання доцільно почати з народних рухів - робітничого, 

селянського, звертаючи увагу на події, які відбувалися як  в Австрійській імперії, так і в 

Російській: «Руська Трійця» та її діяльність, революція 1848 - 1849 рр. в Європі та 

Україні, революційний рух в західноукраїнських землях, народництво в українських 

землях Російської імперії, «Земля і воля» та «Народна воля», російські революціонери 

та українське питання. 

Далі треба розглянути увесь спектр політичних партій, що діяли в Україні в кінці 

XIX - на початку XX  століть - від соціал-демократів до чорносотенців. При розгляді 

цього питання необхідно показати знання програмних постанов партій та їх практичної 

діяльності, зв’язків з народними масами. 

При висвітленні третього питання слід добре проаналізувати загальні проблеми 

Першої світової війни - її причини, характер, хід воєнних дій. Але головне в цьому 

питанні - це як вплинула світова війна на Україну. Тому треба знати позиції різних 

партій, розход-ження в орієнтаціях національного руху, основні факти про  хід  

воєнних дій на території України. 

Розгляньте такий матеріал, як  українські організації Галичини, Загальна 

Українська  Рада, українські січові стрільці, російська окупація Галичини та її наслідки. 

Особливу увагу треба звернути на питання про вплив війни на економічний стан 

України, настрій народних мас, українські патріотичні організації під час війни, ТУП, 

СВУ, соціалістичні партії, поширення гасла української автономії. 

З`ясуйте такі питання: наслідки війни в Україні; війна як передумова соціальної та 

національної революції в Україні. 

 

 

 

 



Важливі дати 

1861 р. - перша залізниця на українських землях - лінія Перемишль - Львів. 

1861 р. - скасування кріпацтва в Російській імперії. 

1863 р. - циркуляр міністра Валуєва про заборону українського друкованого слова. 

1870-1871 рр.- початок індустріалізації Донбасу.  

1876 р. - Емський указ царя Олександра II про заборону друку і видання книжок 

українською мовою. 

1881 р. - початок експлуатації залізних руд Кривого Рогу. 

1890 р. - створення першої української політичної партії (Радикальна партія в 

Галичині). 

1900 р. - створення РУП ( Революційної Української партії ). 

1905 р. - скасування обмежень українського слова внаслідок першої революції в Росії. 

1905-1908 рр. - утворення українських політичних партій - УСДРП, УДРП, ТУП. 

1914 р. - початок Першої світової війни. 

 



Міністерство освіти і науки України 

Закарпатський Угорський Інститут ім Ф. Ракоці ІІ 
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1. Мета викладання дисциплін: 

Ознайомити студентів з новітньою історією українського народу і держави; 

навчити аналізувати основні етапи й події історії в контексті світового історичного 

процесу, розуміти головні проблеми соціально-економічної, політичної й культурної 

історії України новітнього часу та в умовах державної незалежності. Об'єктивно і 

всебічно вивчити ті багатогранні процеси, що       відбуваються в Україні у першої 

половині ХХ. Століття. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Українська революція (1917-1918) 

Розділ І. Трансформація Української Центральної Ради (1917-1918 рр.) 

Причини і передумови Української революції.  

Основні події революції.  

Українські політичні партії в 1917 р.  

Загальноросійські політичні партії, що діяли на українських землях.  

Структура влади на українських землях після повалення монархії (1917 р.)  

Трансформація Української Центральної Ради (1917-1918 рр.)  

Структура органів влади УЦР. 

 

Розділ ІІ. Роль Центральної Ради у формуванні української національної 

державності. 

«Українізація» частин російської армії.  

Політичні кризи в Росії (1917 р.)  

Відносини УЦР з Тимчасовим урядом.  

І Універсал УЦР.  

Перший Генеральний Секретаріат (28 (15) червня 1917 р.)  

ІІ Універсал УЦР.  

Вступ самостійників 17 (4) – 22 (9) липня 1917 р.  

Основні положення Статуту Генерального Секретаріату і «Тимчасових інструкцій…» 

Загальнонаціональна криза середини 1917 р.  

Заколот генерала Л. Корнілова (7 вересня (26 серпня) 1917 р.) 

 З'їзд народів Росії (вересень 1917 р.)  

Позиція української делегації на засіданні Демократичної наради (передпарламент) у 
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Петрограді (вересень 1917 р.)  

Результати виборів до Установчих Зборів.  

 

 

 

Розділ ІІІ. Проголошення Української Народної Республіки. 

Боротьба за владу в Києві (листопад (жовтень - листопад) 1917 р.)  

ІІІ Універсал УЦР.  

Плани більшовиків щодо усунення УЦР та їх результати (листопад – грудень 1917 р.) 

Ультиматум Раднаркому Росії та відповідь на нього УЦР.  

І Всеукраїнський з'їзд рад у Харкові 24-25 (11 - 12) грудня 1917 р.  

 

Розділ IV. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності України. 

Перша україно - радянська війна (грудень 1917 р. – березень 1918 р.)  

IV Універсал УЦР.  

Склад Ради народних міністрів (24 (11) січня 1918 р.)  

Соціально-економічна політика УЦР.  

Зовнішня  політика УЦР.  

Здобутки і прорахунки УЦР.  

Історичне значення УЦР.  

Перша спроба радянізація України. Заходи з радянізації України (січень – березень 

(квітень) 1918 р.)  

Брестський мир та УНР. 

 

Змістовий модуль ІІ. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-

1920 рр.) 

Розділ I. Криза Центральної Ради навесні 1918 р. Гетьманський переворот. 

 Політика УЦР у січні – квітні 1918 р.  

Падіння УЦР і встановлення влади гетьмана П. Скоропадського.  

Домовленості між П. Скоропадським (Українською Народною Громадою) і німецько-

австрійським командуванням в Україні.  

Установлення влади П. Скоропадського.  

Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського.  

Напрями зовнішньої політики гетьмана П. Скоропадського.  
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Дипломатичні відносини Української Держави.  

Політичні партії і гетьманський режим в Україні.  

 

Розділ IІ. Утворення Директорії. Її склад, соціальна база, політика. 

Український національний союз та створення Директорії.  

Склад Директорії.  

Боротьби проти гетьманського режиму та його повалення.  

Трудовий конгрес (23-28 січня 1918 р.)  

Структура влади Директорії УНР.  

Зовнішня політика Директорії УНР.  

Внутрішня політика Директорії УНР.  

Друга радянсько-українська війна.  

Селянський повстанський рух в Україні.  

Агресія Антанти на Півдні України (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.).  

Причини поразки Директорії. 

 

Розділ IІІ. Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. 

Створення ЗУНР.  

Україно-польська війна 1918-1919 рр.  

Внутрішня політика ЗУНР.  

Зовнішня політика ЗУНР.  

Місця перебування уряду ЗУНР.  

Акт Злуки (22 січня 1919 р.) УНР та ЗУНР.  

Рішення країн Антанти щодо Східної Галичини. Причини поразки та історичне 

значення ЗУНР.  

 

Розділ IV. Інтервенція Антанти на півдні України. 

Денікінський і більшовицький режим в Україні в 1919 р.  

УССР і політика «воєнного комунізму».  

Бойові дії за контроль над Україною (1919 р.) Перший зимовий похід армії УНР.  

Структура органів влади УСРР.  

Створення КП(б)У. Органи влади на місцях.  

Становлення однопартійної системи в Україні. Розвиток українського націонал-

комуністичного руху.  
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Розділ V. Радянсько-польська війна. 

Варшавська угода  між Польщею і УНР.  

Радянсько-польська війна та Україна.  

Результати та наслідки Радянсько-польської війни.  

Розгром «Білої армії» барона П. Врангеля. 

Ризький мир (18 березня 1921 р.)  

Поразка Української революції і визвольних змагань. 

 

 

 

Змістовий модуль ІІІ. Україна між двома світовими війнами (1921–1939) 

 

Розділ І. Політичне i соціально-економічне становище України на початку 20-х 

років. Перехід до нової економічної політики. 

Міжнародне і внутрішнє становище після поразки визвольних змагань.  

Дипломатичне визнання УСРР. 

Неп і його особливості на Україні. Мета i цілі непу в інтерпретації В.І.Леніна. 

Голод 1921-1923 pp. на півдні України: причини i наслідки. 

Аграрна політика державної партії. Поступове  відродження сільського господарства. 

Неп у промисловості Суть господарського розрахунку. Трестування промисловості. Перші 

наслідки відбудовчого процесу. 

 

Розділ ІІ. Утворення СРСР та Україна 

Політична боротьба з питань вибору шляхів дальшого розвитку України. Х.Раковський, 

Г.Петровський.  

УСРР в системі "договірної федерації'. Утворення СРСР і ліквідація суверенітету 

України.  

Утвердження однопартійності в Україні.  

Перші політичні процеси над українськими національними партіями.  

Посилення політичної та економічної залежності Української СРР від РСФСР. 

Конституція СРСР 1924 р. 
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Розділ ІІІ. Українізація, її суть і значення Націонал-комунізм. 

Досягнення i  прорахунки українізації.  

Політичні погляди М Скрипника, О.Шумського, В Хвильового, М.Волобуєва. 

Заходи стосовно розв’язання національного питання.  

Політика коренізації, її особливості i наслідки.   

Ставлення тоталітарного режиму до українського відродження 20-х років. 

 

Розділ IV. Зміни в системі тоталітарного політичного режиму в кінці 20-х - 

30-ті  роки.   Утвердження одноособової диктатури Й.В.Сталіна. 

Політичні передумови і початок культу особи Сталіна та адміністративно-командної 

системи.  

Узурпація комуністичною партією всіх сфер державного і суспільно-політичного 

життя. Сталінський “стрибок” в індустріалізацію.  

Відхід від економічних методів управління господарством і його наслідки. 

Аграрна політика в Україні. Відступ від непу. 

Сталінський план колективізації та його реалізація в Україні. Голод 1932–1933 рр. в 

Україні. Наслідки колективізації. 

Політичні процеси 30-х років в Україні: характер і особливості. 

Кінець українізації. Політика “войовничого атеїзму”, “партійні чистки”. 

Соціально-політична характеристика деформованого суспільства в Україні кінця 30-х 

років. Тоталітарний режим і його основні ознаки. 

 

Розділ V. Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки. 

Рішення Ради послів Антанти 1923р.  

Польський окупаційний режим у Західній Україні. Еміграція.  

Політична доктрина інтегрального націоналізму Д.Донцова. 

Політичні партії та організації Західної України, їх платформи і соціальна база.  

Створення УВО. Є.Коновалець.  

УНДО та її організації.  

Утворення Організації Українських Націоналістів та її діяльність. Є.Коновалець, 

А.Мельник, С.Бандера.  

Греко-католицька церква. А.Шептицький.  

“Пацифікація”  

Автономія Карпатської України. А-Волошин. Карпатська Січ. Крах орієнтації на 
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Німеччину.  

Події на Закарпатті в 1938-39. рр. 

 

Розділ VІ. Освіта та культура України між двома світовими війнами 

Освітня політика.  

Українська академія наук.  

Літературний процес.  

Образотворче мистецтво.  

Театральні та музичні колективи.  

Релігійне життя. 

 

 

Змістовий модуль IV. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945) 

Розділ І. Початок Другої світової війни 

Українське питання в європейській політиці напередодні Другої світової війни.  

Радянсько-німецький договір 1939 року і секретний протокол Молотова-Ріббентропа. 

Початок Другої світової війни.  

 

Розділ ІІ. Україна в роки Другої світової війни (1939–1941) 

Вступ Червоної армії на територію Західної України. 

Народні збори Західної України та їх рішення.  

Встановлення радянської політичної системи в Західній Україні. 

Соціально-політичні перетворення в регіоні у 1939–1941 рр., їх суперечливий характер. 

Масові репресії проти населення Західної України. 

Радянський ультиматум Румунії. Повернення Північної Буковини і Бессарабії та 

введення їх до складу України.  

 

Розділ ІІІ. Україна в роки Другої світової війни (1941–1945) 

Напад Німеччини на СРСР. Цілі та характер війни. 

Ставлення ОУН до війни. Проголошення у Львові 30 червня 1941 року Акту 

відновлення Української Держави.  

Причини поразки Червоної Армії у початковий період війни. 

Оборона Києва, Одеси, Севастополя.Україна під фашистською окупацією. 

Злочини гітлерівців проти населення, науки і культури. Рух опору в Україні.  
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Створення Української повстанської армії.  

Діяльність ОУН–УПА у Західних областях України.  

Українська Головна Визвольна Рада та її Універсал до народу.  

Українське питання на Ялтинській конференції.  

Визволення Украни від німецько-фашистської окупації.  

Політичні наслідки другої світової війни для українського народу. 

 

 

3. У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні: 

Знати: 

- перебіг зміст основних подій, які відбувались на Україні в 20 ст.; 

- їх заємозв’язок, взаємозалежність, 

- вплив і значення цих подій для вітчизняного і світового процесу. 

Вміти: 

- аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувались в Україні в 

цей період, 

- визначати їхсутність та генезіс, 

- їх взаємозв’язок з світовим історичним розвитком, 

- застосувати набуті знання в вчительській діальності. 

 

Вивчання новітньої історії України завершується диференційованим заліком в 

кінці 6-го, 7-го та екзаменом 8-го семестру. Згідно кредитно-модульної системи, 

оцінювання знань та вмінь студентів проводиться на основі суми балів, що накопичені 

при модульному оцінюванні за наступною системою: 

 

 

Критерії оцінок Бали 

За 

шкалою 

ECTS 

Відповідна оцінка 

Іспит, 

диференційований 

залік 

Залік 

Відмінне виконування лише з 

незначною кількістю помилок 

86–100 A 5 – відмінно Зараховано 

Вище середнього рівня з 

кількома незначними 

81–85 B 4 – дуже добре Зараховано 
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помилками 

В загальному правільна 

робота з певною кількістю 

помилок 

71–80 C 4 – добре Зараховано 

Непоганно, але зі значною 

кількістю помилок 

61–70 D 3 – посередньо Зараховано 

Виконання задоволяє 

мінімальні критерії 

41–60 E 3 – задовільно Зараховано 

Потрібно попрацювати перед 

тим, як перекласти 

21–40 Fx 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

складанням 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

складанням) 

Необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий 

повторний курс 

0–20 F 2 – незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

(повторний курс) 

Не зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни; 

повторний курс) 

 

За виконання окремих модулів дисципліни нараховується наступна максімальна 

кількість балів: 

 Контрольна робота № 1: Україна між двома світовими війнами (1917–1939) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 2: Україна в роки Другої світової війни (1939–1945) – 30 

балів. 

 Контрольна робота № 3: Хрущовська «відлига» і її характер в Україні – 30 балів. 

Реферат на тему Україна в другій половині 60 – х – першої половини 80 – х років 

– 10 балів 

 

. 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тема контрольної роботи № 1. 

 

“Національно-демократична та соціалістична революції в Україні” 

 

Питання теми 

1. Лютнева (1917 р.) революція. Тривладдя в Україні . 

2. Центральна Рада в березні - жовтні 1917 р. I та II Універсали. Національне 

відродження в 1917 р. 

3. Радянська революція в Україні. Проголошення України республікою Рад (жовтень - 

грудень 1917 р.). 

4. Центральна Рада та Радянські уряди України і Росії. Початок громадянської війни. III 

та IV Універсали Центральної Ради. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Бондаренко Д. Временное правительство и Украинская Центральная Рада: федерация 

или распад государства // Россия ХХІ (Москва). - 1999. - № 5. 

Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. К.,1990. Ч. 1- 3. 

Грушевський М. Новий період історії України за роки 1914 до 1919. К.,1992. 

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. К.,1993. 

Дорошенко Д. І. Історія України. 1917 - 1923 рр.: У 2 т. Ужгород, 1932. Т. 1. Доба 

Центральної Ради. 

Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. К.,1992. 

Минц И. Н. История Великого Октября: У 3 т. М.,1967 - 1973. Т. 1- 3. 

Октябрь и гражданская война на Украине. Страницы истории. К.,1987. 

Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900 - 1923 рр. К.,1991. 

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 - серпень 

1919). К.,1962. 

Романчук О. К. Ультиматум: хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РФСР і 

Центральною Радою. К.,1990. 

Україна в ХХ столітті (1900 – 2000): Збірник документів і матеріалів // Україна. - 1991. - 

№ 25. 

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. К.,1996,1997. Т. 1, 2. 



 11 

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 - 1920 рр.: У 4 т. 

Відень,1921-1922. Т. 1-2. 

Чотири Універсали / Упорядн. В.Д. Конашевич. К.,1990. 

Яневський Д. Б. Українська Рада: перші кроки до національної державності (березень - 

листопад 1917 р.). К.,1990. 

 

Методичні рекомендації 

 

 Розпочинаючи вивчення цієї теми, слід усвідомити, що як в роки революції, так і 

в сучасному політизованому суспільстві не було та й  не існує єдиної точки зору 

відносно подій, політичних діячів і наслідків революційної епохи. 

 Розглядаючи перше питання, необхідно усвідомити, якими були передумови 

Лютневої революції, яку участь в петроградських подіях брали українці (солдати 

Волинського полку та ін.). Потрібно також визначити, чи можна вважати якусь партію 

керівником та організатором революції чи вона була все ж таки цілком стихійним 

вибухом. Докладніше слід зупинитися на причинах створення такого становища на 

Україні, як тривладдя, дати характеристику тим політичним силам, що підтримували 

відповідно Тимчасовий уряд, Центральну Раду і робітничі та солдатські Ради. 

При розкритті другого питання доречно розповісти про склад Центральної Ради 

(далі в тексті - ЦР), керівництво, політичні сили та організації, які дали можливість 

з’явитися й зміцніти цьому своєрідному утворенню парламентського зразка. Які 

проблеми та завдання намагалась вирішувати ЦР? Які відносно цього були розбіжності 

та суперечки? Чим пояснювалось швидке зростання впливу ЦР у перші післялютневі 

місяці? Як формувались лівосоціалістичний та правобуржуазний напрями у діяльності 

та складі ЦР? Як і навколо яких саме діячів ? З’ясуйте такі питання, як українська 

політика Тимчасового уряду навесні - влітку 1917 р., українське питання та ліві сили 

Росії, I Універсал та боротьба за автономію, II Універсал ЦР як компроміс з 

Тимчасовим урядом. 

Зверніть увагу на державну політику ЦР, моделі української державності під час 

революції, розкол політичних сил українства, українських соціалістів на чолі Ради, ЦР 

та українізацію війська. 

Що стосується третього питання (як взагалі й усіх інших), зауважимо, що в 

історичній літературі можна зустрітися з різноманітними оцінками та розбіжними 

(навіть войовничо-антагоністичними) трактовками. Чим вважати радянську революцію 
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в Україні - закономірним підсумком історичного розвитку чи проявом російсько-

більшовицького експорту революції? Як саме нерішучість ЦР та її непослідовність 

зробили можливим більшовизацію значної частини трудящих верств України? Як 

більшовики та їх союзники з ліворадикальних загальноросійських партій намагалися 

використати і процеси національного відродження, і помилки ЦР? 

Розгляньте більшовицьку національну політику, більшовицькі акції в Україні, III 

Універсал і проголошення Української Народної Республіки у складі Російської 

Федерації. Зупиніться на обороні Києва, Крутянській трагедії, захопленні Києва 

більшовиками, VI Універсалі ЦР та проголошенні незалежності України. 

При розгляді четвертого питання можна також зіткнутися з двома протилежними 

позиціями. Більшовицьку точку зору (традиційну для радянської історіографії) 

викладено в книзі «Маршрутами історії» (К., 1990. С. 32 – 67), протилежну - в 

рекомендованому дослідженні О. Романчука “Ультиматум”. (К., 1990). Але яка б 

позиція не була вибрана, треба знати і аргументи прихильників інших поглядів. Так чи 

інакше слід з’ясувати, чому ЦР втратила багатьох прихильників саме напередодні 

рішучого зіткнення з більшовицьким наступом на Київ. Чому з таким запізненням III та 

IV Універсали проголосили більш-менш послідовну соціальну програму? 

 

Тема контрольної роботи № 2 

«Відродження державності. Громадянська війна (1917 - 1920 рр.)» 

 

Питання теми 

1. Германо-Австрійська інтервенція. Розгін Центральної Ради. 

2. Гетьманщина та її крах. 

3. Директорія та Ради (1918 - 1919 рр.). Інтервенція держав Антанти. Біла гвардія в 

Україні. Утворення ЗУНР. 

4. Перемога радянської влади в Україні.  Радянсько-польська війна 1920 р. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

Верстюк В. Махновщина. К.,1992. 

Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність. К.,1994. 

Гражданская война в СССР: В 2 т. М.,1980 - 1986. Т. 1, 2. 

Кондратюк В. О., Буравченко С. Б. Українська революція: здобутки і витрати в 
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державотворчих змаганнях. К.,1998. 

Корбут С. Симон Петлюра. Л.,1991. 

Махно Н.И. Воспоминания.: В 3 кн. К.,1991. Кн. 1- 3. 

Мельгунов С. Красный террор в России. 1918 - 1923. М.,1990. 

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 – 1919 рр. К., 1995. 

Попик С. Українці в Австрії 1914 – 1918. Австрійська політика в українському питанні 

періоду великої війни. К. - Чернівці, 1999. 

Революция на Украине по мемуарам белых / Сост. А. Алексеев. К.,1990. 

Скоропадський П. Спогади. К, 1992. 

Українська РСР у роки громадянської війни. 1917 - 1920 рр.: У 3 т. К.,1967 - 1970. Т. 1 – 

3. 

 

Методичні рекомендації 

 

Вивчаючи перше питання , необхідно дати загальну характеристику внутрішньої 

та зовнішньої політичної діяльності режиму Центральної Ради. Зверніть увагу на такий 

матеріал: Брестський мир та німецько-українська угода; німецько-австрійські війська в 

Україні; відновлення повноважень ЦР; військова допомога ЦР з боку австро-німецької 

армії та її соціально-політичні наслідки. 

У другому питанні зверніть увагу на переворот 29 квітня 1919 р. та проголошення 

Української держави. Необхідно розкрити внутрішню та зовнішню політику 

гетьманату. Розгляньте спроби гетьмана П. Скоропадського у вирішенні аграрного 

питання, плани створення збройних сил, діяльність місцевої адміністрації, 

взаємовідносини з лівими українськими партіями та російськими політичними колами, 

політичну слабкість гетьманського режиму. 

Висвітліть питання розвитку української освіти й культури, створення 

Української Академії наук, а також питання міжнародного визнання України, 

відносини з Антантою, РСФСР, стосунки України та Криму. 

Доречно розповісти про розгром Німеччини та її союзників у Першій світовій 

війні, кризу германського режиму, пошуки нової політичної орієнтації та їх невдачу, 

опозиційні сили та їх програму, боротьбу за повалення гетьманського режиму. 

З`ясуйте такі питання, як крах гетьманщини, гетьманський режим як 

нереалізована альтернатива громадянської війни в Україні. 

Розглядаючи третє питання, потрібно виявити причини загострення класової 
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боротьби в Україні в 1919 р., її особливої жорстокості, яку важко виправдати («білий» 

та «червоний» терор, петлюрівські погроми, «отаманщина» та ін.). 

Важливо зосередити увагу на створенні Директорії, відновленні УНР, на програмі 

діяльності Директорії. Розкажіть про  національну політику цього органу влади. 

Необхідно глибоко вивчити питання проголошення Західно- Української 

Народної Республіки, розповісти про уряд ЗУНР та українські політичні партії 

Галичини . Зверніть увагу на процеси утворення держави, Української Народної Ради, 

адміністративну структуру ЗУНР, на соціально-економічну політику уряду. 

Зупиніться на таких питаннях, як внутрішні та зовнішні труднощі Директорії, 

наступ червоних військ та його наслідки. 

Для правильного розуміння й успішного засвоювання матеріалу четвертого 

питання необхідно з’ясувати причини перемоги Радянської влади, поразки 

правонаціоналістичних сил (петлюрівців) та розпаду лівосоціалістичного табору 

прихильників української самостійності. 

Розгляньте такі питання: білогвардійці в Україні, українська політика Денікіна; 

зимовий наступ більшовиків і крах «білої справи». 

Предметом уважного вивчення мають бути також питання: відновлення влади 

більшовиків; зміни у соціальній політиці, аграрна політика  і комнезами в Україні; 

більшовики і Врангель, його українська політика , розгром армії Врангеля. 

Вивчаючи радянсько-польську війну 1920 р., необхідно розібратися в причинах 

війни, в польських планах щодо України, розповісти про союз Петлюри та 

Пілсудського, про українські політичні сили . 

Напишіть про контрнаступ Червоної Армії і останні бої громадянської війни, про 

розгром військ Директорії та завершення збройної боротьби. 

 

Важливі дати 

1917 р., 23 лютого - початок революції в Російській імперії. 

1917 р., 2 березня - цар Микола II зрікся престолу; утворення Тимчасового уряду. 

1917 р., 3 березня - утворення Української Центральної Ради (УЦР) у Києві. 

1917 р., червень - I Універсал ЦР проголосив автономію України; створення 

Генерального секретаріату ЦР. 

1917 р., липень - II Універсал ЦР. 

1917 р., листопад - III Універсал ЦР, проголошення УНР. 

1918 р., січень - IV Універсал ЦР, проголошення самостійності та незалежності УНР. 
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1918 р., січень-лютий - Брестський мир між УНР і Центральними державами, звернення 

уряду УНР до німецького уряду за допомогою. 

1918 р., квітень - ЦР ухвалила Конституцію УНР. Гетьманський переворот. П. 

Скоропадського проголошено гетьманом Української Держави. 

1918 р., жовтень-листопад - розвал Австро-Угорської імперії. 

1918 р., листопад - початок повстання Директорії проти гетьманського уряду. 

1918 р., грудень - війська Директорії вступили до Києва. 

1919 р., квітень-травень - окупація України військами А. Денікіна. 

1919 р., грудень - більшовики втретє захопили Київ. Харків став столицею УРСР. 

1920 р., квітень - Варшавській договір між УНР і Польщею. Початок радянсько-

польської війни. 

1920 р., жовтень - польсько-радянське перемир’я. Розгром Врангеля в Криму. 

1920 р., грудень - робітничо-селянський союзний договір між УРСР і РРФСР про 

військову та господарську співпрацю. 

 

Тема контрольної роботи № 3. 

«Україна у 20-30- ті роки XX століття» 

 

Питання теми 

1. Господарча політика більшовиків періоду громадянської війни (режим «воєнного 

комунізму»). НЕП в Україні. 

2. Соціально-економічна політика 30-х років - індустріалізація та колективізація. 

3. Сталінські репресії та голодомор в українських землях. 

4. Західна Україна в період між війнами. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. К.,1990. 

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. К., 1993. 

Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм в Україні: 20 – 30-ті рр. 

К.,1991. 

Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 - 

1929). Х.,1991. 

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920- 30-х років: соціальний портрет та історична 
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доля. К.,1992. 

Киричук Ю. А. Історія УПА. Тернопіль, 1991. 

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. К., 1993. 

Кульчицький С. В. УРСР в добу «воєнного комунізму» (1917-1920 рр.). К.,1994. 

Кульчицький С. В. Особливості індустріалізації народного господарства УССР // УІЖ. - 

1989. - № 10. 

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928 ). К., 1996. 

Осмыслить культ Сталина / Сост. Х. Кобо. М.,1989. 

Реабилитация: политические процессы 30 - 50-х годов. М.,1991. 

Стерчо П. Карпато-Українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських 

українців у 1919 - 1939 рр. Л.,1994. 

Тоталитаризм как исторический феномен. М.,1989. 

Шаповал Ю. І. Україна 20 - 50-х років: сторінки неписаної історії. К.,1993. 

 

Методичні рекомендації 

 

Даючи характеристику режиму воєнного комунізму у першому питанні , треба 

довести, що ці дії більшовиків пояснювались не тільки надзвичайними умовами війни, 

а й були до того ж авантюрною спробою «стрибка у комунізм», що й призвело до 

відповідних результатів. Зверніть увагу на аграрні перетворення більшовиків, 

продрозкладку, боротьбу з бандитизмом. 

Необхідно з`ясувати, чому, прийшовши до влади, більшовики проводили 

обережну національну політику, визнаючи значення націоналізму. Треба мати на увазі 

суперечливий характер цієї політики. Так, в роки громадянської війни вони намагалися 

придушити національні рухи під приводом того, що їх очолюють «буржуазні 

елементи», які не можуть діяти в інтересах робітничого класу. Проте після поразки 

буржуазних націоналістів більшовики мусили рахуватися з радянськими урядами 

неросійських народів. Як створювався Радянський Союз? Що одержали українці 

завдяки радянському федеральному ладу ? 

Розглядаючи питання, пов’язані з новою економічною політикою (НЕП), потрібно 

з`ясувати, в чому полягає її суть та які її наслідки? Що стало причиною відмови від її 

політики часів громадянської війни, яка базувалася на цілковитому відкиданні товарно-

грошових відносин і ринку, реквізиціях, конфіскаціях тощо? Розкрийте цілі, методи та 

результати нової економічної політики, її обмеженість. 
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Розглядаючи соціально–економічну політику, слід відповісти на такі запитання: 

чому серед керівництва партії перемогли прихильники силових методів керівництва не 

тільки економікою, але й суспільством в цілому ? Як змінилася політика більшовицької 

партії, коли вона перейшла до командно-адміністративних методів управління? 

Особливо треба з`ясувати, що новий  господарський механізм грунтувався на 

директивному плануванні, а не на економічних законах. 

Як проходила в українських землях індустріалізація та колективізація, які 

наслідки мали ці процеси? Як змінилися структура господарства України, 

співвідношення між промисловістю та сільським господарством, між виробництвом 

засобів виробництва і предметів споживання, між великою промисловістю і дрібною? 

Виясняючи джерела, на яких грунтувалася індустріалізація, важливо підкреслити, 

що головним із них була  неоплачувана праця робітників і особливо селян. Це 

забезпечувалося форсованою примусовою колективізацією, що призвело до відчуження 

селян від засобів виробництва і гарантувало регулярні переливання ресурсів із 

сільського господарства в промисловість. 

Коли і якими методами проводилася суцільна колективізація? Як проходив 

процес ліквідації куркульства як класу? Треба підкреслити, що було вирішено знищити 

найзаможніший прошарок селянства, який чинив опір усуспільненню. Яких масштабів 

досяг цей процес, до яких наслідків призвела колективізація? 

Що стосується третього питання, то необхідно звернути увагу на те, що 

найважливішим наслідком колективізації і сталінської продрозкладки в Україні було 

голодування населення, особливо селян, у 1932 - 1933 роках.  

Чому в Україні (як і взагалі в СРСР) розпочався сталінський терор, під яким 

приводом проводилися репресії, які їх масштаби та наслідки?  

Розглядаючи проблеми четвертого питання, слід звернути увагу на життя 

західних українців, які перебували під протекторатом Польщі, Румунії, 

Чехословаччини. Яку політику проводили уряди цих держав щодо українців, якою була 

реакція українського населення? 

Особливу увагу зверніть на політику Польщі в Західній Україні, ставлення 

правлячих кіл Польщі до українського питання, на відмінності в польській політиці на 

Волині та Галичині. 

З`ясуйте такі питання: cтворення Організації українських націоналістів; мета та 

методи ОУН; діяльність ОУН у  Західній Україні; тактика терору та її наслідки; ОУН і 

розкол українських організацій; криза в діяльності ОУН наприкінці 30-х років.  
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Доцільно  також підвести підсумки цього складного, суперечливого часу. 

 

Тема контрольної роботи № 4. 

«Україна у Другій світовій війні» 

 

Питання теми 

1. Початок війни, причини невдач, окупація України. Політика окупаційної влади. 

2. Партизанський рух і підпільна  боротьба на території  України. ОУН та УПА у війні. 

3. Визволення та відбудова України. 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

 

Киричук Ю. А. Історія УПА. Тернопіль,1991. 

Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993. 

Маркусь В. Приєднання Закарпатської України. 1944 - 1945. К.,1992. 

Мірчук П. Українська армія. 1942 – 1952: Документи і  матеріали. Л., 1991. 

Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944: В 2 кн. К.,1985. 

Кн. 1, 2.  

Роєнко В. Друга світова війна. 1939 - 1945 рр. К.,1944. 

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945. К.,1985. 

Трубайчук О. Ф. Брудершафт двох диктаторів. К.,1993. 

Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны: Хроника событий. К.,1985. 

Шавгуляк М. Н. Украина в экспансионистских планах германского фашизма (1933 - 

1939 гг.). К.,1983. 

 

Методичні рекомендації 

 

Працюючи над першим питанням, насамперед необхідно визначити, що призвело 

до трагічного становища, в якому опинилася Україна з найперших днів Великої 

Вітчизняної війни, втрачаючи крок за кроком свою територію, окуповану в 

катастрофічно короткий час. Варто проаналізувати причини непідготовленості 

радянських військ не лише до наступальних операцій, але й до міцної оборони, 

розкрити величезні зусилля, яких докладав ворог, переслідуючи мету загарбання 

українських земель. Чому за планом «Барбароса» український напрям був одним з 

найголовніших? Які переваги давало Німеччині швидке оволодіння економічною базою 
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республіки, її сировинними та паливними ресурсами? 

Треба уяснити, як розгорталися воєнні дії на території України, навести приклади 

небувалого героїзму, що виявили радянські воїни, захищаючи українську землю, її 

міста й села, показати, що в боротьбі з фашизмом на українській землі брали участь 

представники інших республік Радянського Союзу всіх національностей, вбачаючи в 

Україні свою рідну землю, свою Батьківщину. 

У чому суть політики, сформульованої в плані «Ост», що запровадили німецькі 

окупанти, які захопили українську землю? Напишіть про жахливий терор, реалізацію 

фашистами політики знищення «біологічної сили українців» та перетворення України 

на німецьку аграрну провінцію для постачання продовольства. Як готували фашисти на 

українській землі життєвий простір для 25 мільйонів німецьких колоністів? 

Зверніть увагу в контрольній роботі на те, які заходи були запроваджені 

Радянським урядом, щоб зберегти матеріальні цінності й людей від пограбування та 

знищення? В яких масштабах було проведено евакуацію вглиб Радянського Союзу? Чи 

достатньо обгрунтовані ствердження про те, що ці втрати для України залишилися 

невідшкодованими?  

Розглядаючи друге питання, з’ясуйте, якої сили досяг опір загарбникам на 

окупованих територіях? Які верстви населення брали участь у цьому рухові? На яких 

територіях розгорнувся партизанський рух і які наслідки народного опору? Яку роль в 

організації партизанського та підпільного опору відіграла Комуністична партія? 

Необхідно розібратися в діяльності створеної ще у 1929 році Організації 

українських націоналістів (ОУН), що у 1943 році визначила свою програму боротьби як 

проти більшовизму, так і проти нацизму. Ким, коли, чому і з якою метою було утворено 

збройні українські формування у складі німецьких військ «Нахтігаль» і «Роланд», 

дивізія «СС- Галичина»? Розкажіть про зухвалу акцію 

30 червня 1941 року, коли оунівці при підтримці «Нахтігалю» без згоди німецької 

сторони проголосили у Львові Українську державу. Яка доля спіткала цих 

відчайдушних людей та й саму проголошену ними державу ? Коли було створено 

Українську повстанську армію (УПА), з якою метою, яку роль вона відігравала у 

опорові нашого народу  фашистським загарбникам? Якою була діяльність оунівців та 

УПА в повоєнні роки? Чому в літературі зустрічаються суперечливі оцінки оунівців та 

УПА? 

У третьому питанні розкажіть про визволення українських земель, основні воєнні 

операції 1943 - 1944 рр. по визволенню України від німецьких поневолювачів. 
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Як було вирішено долю Закарпаття після його визволення від окупації? 

Якими були втрати, яких завдали Україні фашистські загарбники, масштаби 

руйнувань, збитків, яких зазнав народ України? Треба розкрити напрями зусиль народу 

по відбудові свого краю, труднощі повоєнної пори, що випали на долю людей. 

У чому виявилася участь України у війні після визволення української території?  

Підводячи підсумки одного із найтрагічніших періодів в історії нашого народу, 

варто підкреслити суперечливий характер багатьох подій, процесів, що розгорнулися на 

території України в роки війни. Так, Радянський уряд надихав народи нашої країни, 

консолідував їх навколо ідеї визволення своєї Батьківщини від страшної фашистської 

навали й багато у чому зорганізував перемогу у війні. Водночас сталінська система 

виявила у війні своє антигуманне, жорстоке, безжальне ставлення до свого народу. 

Розкрийте суперечливість соціалістичних перетворень в українських землях, 

приєднаних до Радянської України. 

 

Важливі дати 

1939 р., 1 вересня - напад Німеччини на Польщу; початок Другої світової війни. 

1939 р., 17 вересня - Радянська армія перейшла польський кордон і зайняла м. Львів. 

1941 р., 22 червня - початок Великої Вітчизняної війни. 

1942 р., лютий - початок примусового вивозу українців на роботу до Німеччини. 

1942 р., червень - створено радянський український штаб партизанського руху. 

1942 р., жовтень - грудень - рейд радянських партизанських з’єднань під проводом С. 

Ковпака. 

1943 р., весна - утворення військових частин під назвою Українська повстанська армія. 

1943 р., серпень – початок визволення  України Радянською армією.  

1944 р., лютий - зміни Конституції УРСР з наданням їй права вступати в безпосередні 

відносини з іншими державами і мати республіканські військові формації. 

1944 р., жовтень - уся територія УРСР опинилася в руках Радянської влади. 

1944 р., листопад - з’їзд народних комітетів Закарпаття в Мукачеві висловився за 

воз’єднання з УРСР. 

1945 р., 26 квітня - на конференції в Сан-Франциско УРСР увійшла до ООН як член-

засновник. 

1945 р., 27 квітня - Статут ООН (УРСР ратифікувала 22. 8.1945 р.) 

1945 р., 8 травня - капітуляція Німеччини: кінець Другої світової  війни на території 

Європи. 
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