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ВСТУП / BEVEZETÉS
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Історія України”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
напряму (спеціальності) „історія”.
Ukrajna történelme tantárgy programja a történelem szak alapképzés tantervének
megfelelően lett kidolgozva.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є / A tantárgy oktatásának
tárgya:
невід`ємною частиною навчально-виховного процесу. Він поглиблює знання
закономірностей суспільного розвитку, вчить вести самостійну науководослідну роботу. Багатий фактичний матеріал курсу допомагає студентам
оцінити явища суспільного життя із загальнолюдських позицій, сприяти
утвердженню в них прагнення об`єктивно оцінювати події.
Вивчення історії народів Європи створює додаткову можливість
глибокого пізнання минулого і сучасного нашого народу, сприяє зміцненню
його зв`язків з іншими сусідними народами.
Завданням вивчення «Історії України» є надання майбутнім фахівцям
системи історичних знань, умінь та навичок, здатність до творчого
мислення, судження, усвідомлення загальнолюдських цінностей у світлі
історичних подій. Навчити студента рухатись у просторі ідей, фактів,
понять, допомогти виробити цілісний погляд на світ, формувати
повноцінного громадянина в умовах розбудови незалежної України,
формувати функціональні, мотиваційні та соціальні компетентності,
виходячи з понять Батьківщина, самовираження, права і свободи людини,
держава, громадянин, людина, сім’я тощо.
Головними завданнями курсу є:
• Формування історичного мислення, наукового світогляду;
• Набуття навичок науково-історичного аналізу;
• Виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу;
• Виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності,
національної гідності, патріотизму.

Міждисциплінарні зв’язки / Tantárgyi kapcsolatok:
Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр». Знання, отримані студентами в рамках
даної навчальної дисципліни, в подальшому будуть використані при
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вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як «Філософія», «Історія
української культури», «Політологія», «Україна в Європі та світі», «Історія
угорського народу», «Всесвітня історія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів / A
tantárgy programja a következő tartalmi modulokból áll:
1. Найдавніші племена і держави на території України.
2. Східні слов'яни на території України.
3. Утворення Київської держави.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tantárgy céljai és feladatai
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни / A tantárgy célja:
формуванню історичної свідомості студентів, в якій органічно поєднуються
знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток. Закріплена в традиціях,
обрядах, художніх образах та теоріях, історична свідомість дає змогу
людству узагальнити історичний досвід.
1.2.Основне завдання вивчення дисципліни / A tantárgy fő feladata:
допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого,
оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема
ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної
хронології; виробити навички наукової роботи з історичними
першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; навчити
студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та
підсумкового контролю знань; зацікавити вітчизняною історією,
практикуючи відвідання історичних музеїв, історико-культурних пам'яток,
інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики;
набути студентами навичок науково-історичного аналізу; оволодіває
загальними науковими методами пізнання об'єктивного буття; виявити
логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу; виховати
високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної
гідності, патріотизму.
У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності:
Хронологічні:
 вміння орієнтуватися в історичному часі;
 вміння розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних
умовах певного часу;
 здатність співвідносити історичні події, явища з періодами, орієнтуватися
в науковій періодизації історії;
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 готовність використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного
процесу.
Просторові:
 вміння орієнтуватися в історичному просторі;
 здатність співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з
географічним положенням країн та природними умовами;
 готовність користуючись картою, пояснювати причини і наслідки
історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні
тенденції розвитку міжнародних відносин; характеризувати, історичний
процес та його регіональні особливості.
Інформаційні:
 вміння працювати з джерелами історичної інформації;
 здатність користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для
самостійного пошуку інформації;
 здатність систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці,
схеми, різні типи планів;
 готовність самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;
 здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку
різноманітність;
 готовність критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні
джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її
необ’єктивність.
Аксіологічні:
 вміння формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку;
 готовність порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з
позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну
позицію щодо суперечливих питань історії;
 здатність виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних
груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями
історичного розвитку;
 готовність оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події,
визнаючи можливість необ’єктивності окремих джерел.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні / Az oktatási
programnak megfelelően a hallgatónak:
знати / tudnia kell:
– сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
– основні закони та етапи розвитку людської спільності;
– витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
– суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного
розвитку українського народу;
– історичні події; - зародження та розвиток української державності;
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– процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
– діяльність історичних осіб і політичних партій.
вміти / képesnek kell lennie:
– порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні
факти та діяльність осіб;
– оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції
загальнолюдських цінностей;
– співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
– розрізняти тенденційно подану інформацію;
– орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
– вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з
першоджерелами, літературою;
– аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на
ту чи іншу проблему;
– самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на
конференцію, семінарське заняття;
– вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/ 3 кредитів
ECTS.
A tárgy oktatására 90 óra / 3 kredit (ECTS) áll rendelkezésre.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни / A tantárgy összetevői
МОДУЛЬ 1 / 1. MODUL: СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Змістовий модуль 1. / 1. tartalmi modul: Найдавніші племена і
держави на території України
Тема 1. / 1. téma: Вступ. Предмет та завдання курсу, історичнаджерельна база
Тема 2. / 2. téma: 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.
Тема 3. / 3. téma: Перші цівілізації на території України.
Племена трипільської культури. Побут і вірування найдавнішого населення.
Тема 4. / 4. téma: Найдавніші державні утворення.
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.
Змістовий модуль 2. / 2. tartalmi modul: Східні слов'яни на
території України
Тема 5. / 5. téma: Найдавніші писемні та археологічні джерела про
слов'ян
Проблема «прабатьківщини» слов'ян в історіографії. Велике переселення
народів і зміна етнічної карти в Євразії. Видокремлення східних слов'ян.
Тема 6. / 6. téma: Життя та побут 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.
Тема 7. / 7. téma: Початок об'єднання східнослов'янських племен
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.
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Змістовий модуль 3. / 3. tartalmi modul: Утворення Київської держави
Тема 8. / 8. téma: Руська земля у VII – IX. ст.
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.
Тема 9. / 9. téma: 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.
Тема 10. / 10. téma: Утворення державного об'єднання Київської Русі
(IX століття)
Консолідація східнослов'янських племен. Етнічні процеси у
давньоруському суспільстві. Спільне та окреме у розвитку різних гілок
східного слов’янства (економіка, мова, побут і звичаї, етнічна
самостійність).

3. Рекомендована література / Ajánlott irodalom
1. Алексєєв, С. В. Історія України : короткий курс лекцій / С. В. Алексєєв,
О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко. – Краматорськ : ДДМА, 2007
2. Баран В. Історія України. 1998
3. Бойко, О. Д. Історія України : навч. посібник для студентів вищих
навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доп. – Київ:
Академвидав, 2006
4. Бунтян К. П. Давнє населення України. Київ. Либідь. 1999
5. Геродот. Історія в дев’яти книгах. Київ, 1993
6. Грушевськй М. Історія України – Русі. Т. 1-10
7. Довбня, О. А. Історія України : довідник / О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко,
Н. Л. Стешенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Краматорськ : ДДМА,
2011
8.
Довідник з історії України. Кер. Авт. Кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998
9. Дорошенко, Д. І. Нарис історії України в 2-х т. Т. 1 (до половини ХVІІ
ст.). – К. : Глобус, 1992
10. Зубар В., Ліньова Є., Сон Н. Античний світ Північного Причорномор’я.
Київ. Вид. Ім.. Олени Теліги
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11. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і
матеріалів: Навч. посібник. /За заг. ред. В.Ф.Колесника, А.П.Коцура,
Н.В.Терес. – К.: Книги ХХІ, 2005. – 773 с.
12. Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. – Вид. 2-е /Упор.: С.М.Клапчук (кер.),
В.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч.1. – 372 с.; Ч. 2. –336 с.
13. Історія України / під ред. Ю. Зайцева. – Львів : Світ, 1996
14. Історія України / В. Ф. Верстюк [та ін.] ; під ред. В. А. Смолія. – К. :
Альтернативи, 1997
15. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник /Укл. В.Ю.Король. –
К.: Академія, 2002. – 448 с.
16. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських
занять / за ред. В. М. Литвина. – К. : Знання, 2006
17. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Документи та
матеріали. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 1100 с.
18. Рибалка, І. К. Історія України. Ч. 1: від найдавніших часів до кінця
ХVІІІ ст. / І. К. Рибалка. – Харків : Основа, 1995
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навчальних атласів, контурних карт, стінних карт, підручників з історії,
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