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1. ВСТУП

Метою  вивчення  курсу «Історія  та  культура  України   є  -
систематизація знань студентів з історії та культури України, аналіз  історико-
культурологічних фактів, надбання вмінь робити висновки, які допоможуть
орієнтуватися у сучасному житті країни; закласти основи політичної культури
студентів;  допомогти  студентам  засвоїти  прийоми  роботи  з  науковою
літературою  суспільно-політичного  та  культорологічного  спрямування;
розгляд проблем розвитку української культури від первісного ладу до наших
днів, зосередження основної уваги на найвидатніших досягненнях культури
на кожному її етапі розвитку, розгляд взаємозв’язків української культури зі
світовою, етапних досягнень українського народу в галузі культури упродовж
тривалої боротьби за національну незалежність та власну державність.

Через  ознайомлення студентів з історією та культурою українського
народу у боротьбі за власне існування, національну державність прищепити
почуття гордості за свій народ і відповідальність за майбутнє України.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити послідовне і
цілісне  вивчення  курсу,  використовуючи  для  цього  всі  види  навчальних
занять  (лекції,  практичні  заняття,  самостійну  роботу).  При  цьому  слід
пояснити  студентам  особливості  вивчення  цієї  дисципліни,  як  науки,  що
відчуває  на  собі  суб’єктивний  вплив  авторів,  щодо  історико-культурних
процесів. 

Питання  історії  та  культури України  мають викладатися  у  прямому
логічному зв’язку з поточним матеріалом з метою формування у студентів
матеріалістичного світогляду і діалектичного методу пізнання. 

У  результаті  вивчення навчальної  дисципліни студент повинен
знати:

-  поняття  про  місце  курсу  "Історія  та  культура  України"  в  системі
гуманітарних наук, його предмет і завдання, методи дослідження та наукову
періодизацію історії та культури України;

- особливості розвитку людського суспільства на території України у
доісторичні часи, проблеми у дослідженні етногенезу слов'ян;

- соціально-політичний і економічний устрій держави Київська Русь та
її культуру в часи її становлення, розквіту і занепаду;

 - прочини та наслідки втрати українським народом своєї державності
І  захоплення  його  земель  Литовським  князівством  і  Польщею,  еволюцію
соціально-економічного,  політичного  та  культурного   життя  українських
земель у ХІV-ХVІІ ст., становлення української народності;

- причини виникнення українського козацтва та його роль в суспільно-
політичній  Історії  України,  процес  становлення  та  еволюцію  козацької
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державності  кінця козацької  державності  та  значення договору  з  Москвою
1654 р. для подальшої долі України;

- суспільно-політична, економічна та культурна ситуація в України в
умовах  бездержав’я  XIX  -  початку  XX  ст.,  та  особливості  революційного
процесу в Україні у 1917 -1920 рр., 

-  українське  питання  в  міжнародній  політиці  напередодні  та  на
початку  другої  світової  війни,  особливості  суспільно-політичної  та
культурної ситуації в Україні у роки Великої Вітчизняної війни, законодавче
оформлення кордонів України;

- історико-культурницькі процеси в Україні у другій половині 40-х -
першій половині 80-х років;

- досягнення та проблеми розвитку державності та культури України в
сучасних умовах. 

Вміти: 
-  користуватися  науковою  літературою  в  процесі  підготовки  до

практичного заняття та при написанні рефератів;
- логічно та доказово усно викласти матеріал, відповісти на поставлені

питання;
- використовуючи наукову літературу проводити аналіз різних поглядів

істориків  щодо  місця  Київської  держави  в  історії  українського  народу  та
етногенезу українців;

- на підставі аналізу історичних фактів виявляти причини руйнування
української  державності  та  особливості  існування  українського  народу  під
владою Литви та Польщі у ХІУ - ХУП ст.;

-  на  основі  наявних  наукових  джерел  визначити  досягнення  і  хиби
козацької  державності  та  місце козацтва  в  політичній історії  України  та  її
культури;

-  виявити  причини  піднесення  національно-просвітницького  руху  в
Україні  наприкінці  XIX  -  початку  XX  ст.,  особливості  у  становленні
українських  партій  та  аналізувати  їх  програми,  втілення  програмних
положень  у  практичній  діяльності  в  роки  української  національно-
демократичної революції 1917 -1920-хрр.; 

- визначити причини та наслідки соціалістичних перетворень в Україні
у 20-х - 30-х рр. XX ст., виявити витоки українського; показати місце і роль
українського народу у роки другої світової і Великої Вітчизняної війни;

- аналізувати суспільно-політичні, економічні та культурні процеси в
Україні  40-х  -  90-х  рр.  і  виділити  основні  причини  необхідності  змін;  на
підставі  аналізу  історичних  фактів  та  сучасної  суспільно-політичної  і
економічної  ситуації  в  Україні  робити  певні  прогнози  щодо  подальшого
розвитку України, бачити за програмними положеннями реальну діяльність
українських партій у розв'язанні проблем нашого суспільства.

Бути ознайомленним : 
- з основними віхами української історії та культури, перспективами

подальшого розвитку України;
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-  з  основними  методами  історико-культурного  дослідження  і
прийомами  застосування  їх  при  аналізі  історико-культурних  подій;
принципами утворення та діяльності політичних партій України.

Методичні  рекомендації  для  самостійної  роботи  з  навчальної
дисципліни  «Історія  та  культура  України»  розраховані  на  студентів,  які
навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Найменування показ- Галузь знань,
спеціальність, ступінь

вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

ників
денна форма навчання

Галузь знань
20 Аграрні науки та

продовольство
 (шифр і назва)

Кількість кредитів - 4 Нормативна

Загальна кількість го-
Курс Семестр

дин – 120 годин

Спеціальність: 
208 «Агроінженерія»Змістових модулів –2 1-й 1-й

Вид занять
Кількість

годин
Лекції 30 год.

Ступінь вищої освіти Практичні
аудиторних занять – 30 год.

заняття
4 год.

«Бакалавр » Семінарські
самостійна робота -

заняттястудента –4 год.
Самостійна

60 год.
робота

Форма контролю: 
екзамен

3.  Методичні  рекомендації  для  самостійної  роботи  з  навчальної
дисципліни «Історія та культура України»

Тема № 1. Східнослов’янські племена.
Мета  вивчення: визначити  особливості  господарського  та  соціального
устрою  первісного  населення  на  теренах  України;  проаналізувати
особливості  первісних  культур  на  території  України,  охарактеризувати
культуру трипільців, кіммерійців, скіфів сарматів та східних слов’ян.

План
1. Слов’янські  народи  на  теренах  України  у  письмових  згадках

дослідників.
2. Основні промисли в Україні у VII-VIII ст.
3. Особливості культури.

Методичні рекомендації до теми № 1:
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Вивчення  даної  теми слід  починати  з  аналізу  письмових  згадок  про
слов’янські  народи  на  теренах  України.  В  цьому  контексті  необхідно
приділити  увагу  творам  Плінія  Старшого,  Тацита,  Птолемея,  Йордана  та
Прокопія Кесарійського. 

Необхідно  також  охарактеризувати  головних  економіко-політичних
сусідів  східнослов’янських  племен.  Слід  розглянути  і  основі  тенденції
розвитку економіки східнослов’янських народів впродовж VII-VIII ст.

Рекомендована література
1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 2002.
2. Головченко В.,  Матвієнко В.  Дипломатична  історія  України  (від

найдавніших часів до ХІХ століття): Навчальний посібник. – К., 2007.
3. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – К., 1991-1998.
4. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
5. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до

ХХІ століття. – Харків, 2002.
6. Україна крізь віки. – К., 1998-2000. – У.15-ти томах.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть найвідоміший твір історика Йордана.
2. Коли в літературних джерелах починають ввивати назву «слов’яни»?
3. Де знаходиться Зимненське городище?
4. Хто  з  авторів  згадував  про  розправу  готів  над  слов’янським  князем

Божем, його синами та 70 старійшинами?
5. Кому належить авторство цих рядків: «Ці племена, склавіни й анти, не

підлягають одній людині, а з давніх-давен живуть у демократії, тому про все,
що для них корисне чи шкідливе, вони обмірковують спільно»?

6. Що означає поняття «Велике переселення народів»?
7. Кому належить авторство цих рядків: «Тепер вони (слов’яни) бушують

повсюдно…»?
8. Коли починаються перші самостійні походи слов’ян на Візантію?
9. Кого називали «ромеями»?
10. Визначить локалізацію проживання антів та венедів.
11. Який  регіон  прийнято  вважати  «історичним»  центром  східного

слов’янства?
12. Які регіони займали східнослов’янські племена впродовж VII-VIII ст.

Тема № 2. Галицько-Волинська держава і Золота Орда.
Мета  вивчення: набути знання  про формування  Давньоруської  держави;
проаналізувати  особливості  політичного  устрою  і  соціально-економічного
розвитку  Русі;  дати  характеристику  військово-політичному  розвитку
Галицько-Волинської  держави;  визначити  головні  культурні  здобутки  у
княжий період в історії України.

План
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1. Короновані князі Галицько-Волинської держави.
2. Особливості панування Орди в Україні. 
3. Галицько-Волинська  держава  у  взаємовідносинах  з  Польщею  та

Литвою.

Методичні рекомендації до теми № 2:
Вивчення зазначеної теми слід розпочати з характеристики історичних

діячів, а саме Данила Галицького, Мстислава Даниловича, Лева Даниловича,
Шварно Даниловича, Юрія І, Андрія та Лева ІІ. Так, дійсно зазначені вище
діячі  не  всі  були  коронованими  князями,  саме  вони  дбали  про  зростання
могутності Галицько-Волинської держави. 

У  першій  половині  ХІІ ст.  Русь  отримала  нового  надзвичайно
потужного  ворога  –  монголів.  Зазнавши  низки  поразок  удільні  князівства
самостійно мали або воювати або підкоритися завойовникам. Не оминула ця
доля і Галицько-Волинську державу. 

Вивчаючи  це  питання,  слід  розглянути  спроби  Данила  Галицького
організувати достатньо сильний союз проти ординців (і чому він так і не був
створений). Не маючи змоги чинити опір переважаючим силам Золотої Орди,
галицько-волинський  князь  змушений  був  відвідати  монгольського  хана  в
його  столиці  Сарай.  Мова  на  переговорах  йшла  про  фактичне  визнання
васальної залежності Галицько-Волинської держави від Орди. 

В  цьому  ж  питанні  необхідно  розглянути  характер  взаємин  між
Галицько-Волинською  державою  та  Золотою  Ордою  і  за  нащадків  короля
Данила  Романовича.  Зокрема,  скориставшись  із  внутрішніх  заколотів  у
Золотій  Орді,  Галицько-Волинське  князівство  змогло  на  деякий  час  знов
підкорити своєму впливу землі  аж до нижньої  течії  Дністра  й Південного
Бугу. 

Слід також розглянути, який характер мали відносини між Галицько-
Волинською державою, Польщею та Литвою.

Рекомендована література
1. Головченко В.,  Матвієнко В.  Дипломатична  історія  України  (від

найдавніших часів до ХІХ століття): Навчальний посібник. – К., 2007.
2. Дещинський Л.,  Панюк А.  Міжнародні  відносини  України:  історія  і

сучасність. – Ч. 1. – Львів, 2002.
3. Зінченко А. Історія дипломатії від давнини до нового часу. – К., 2005.
4. Котляр М.Ф.  Галицька  Русь  у  другій  половині  XIV –  першій  чверті

XV ст. – К., 1968.
5. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
6. Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення

Старокиївської держави до кінця XVI ст.: – К., 1996.

Запитання і завдання для самоконтролю
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1. Назвіть володарів Галицько-Волинської держави, які були короновані.
2. Хто мав увійти до антимонгольської коаліції, яку намагався створити 

Данило Галицький?
3. Кого прийнято вважати останнім галицько-волинським князем?
4. Коли фактично припинила своє існування єдина Галицько-Волинська 

держава?
5. Назвіть напрямки військових походів монголів після підкорення 

руських земель.

Тема № 3. Українські землі у складі Литви та Польщі.
Мета вивчення: набути знання про характерні риси розвитку українських
земель  в  складі  Речі  Посполитої; визначити  особливості  перебування
українських земель у складі іноземних держав у XV – XVІ ст

План
1. Формування нового соціального стану – шляхти.
2. Утворення православних братств.
3. Розвиток культури в Україні у середині XV – першій половині XVI ст.

Методичні рекомендації до теми № 3:
При вивченні даної теми, слід відзначити, що сили Великого князівства

Литовського значно вичерпалися вже в наприкінці XV ст. Литовські володарі
все частіше почали потребувати як військової,  так і економічної підтримки
сусідньої Польщі. У свою чергу Польща також потребувала підтримки Литви,
оскільки її власне зовнішньополітичне становище теж значно погіршилось. 

Особливий  наголос  бажано  зробити  на  аналізі  української  ситуації,
специфіка якої полягала в тому, що українська шляхта, прагнучи здобути й
закріпити  свої  права  та  привілеї,  фактично  опинилася  в  одному  таборі  з
поляками,  які  прагнули  «шляхетської  республіки»  –  єдиного  державного
утворення на базі Великого князівства Литовського та Польщі. Треба мати на
увазі,  що реформаційний процес у Великому князівстві  Литовському 1563-
1566 рр. не вирішив жодної з українських проблем (свавілля адміністративної
влади,  соціальна  і  правова  нерівність,  організація  захисту  від  татарських
набігів). 

Все це сприяло поширенню політичних розбіжностей в українському
середовищі. Тому, розглядаючи питання стосовно формування стану шляхти,
слід чітко з’ясувати, які саме настрої домінували в суспільстві і яким чином
вони  вплинули  на  подальший  розвиток  українських  земель.  Своєрідним
спротивом  поширенню  католицизму  та  шляхетської  сваволі  стала  поява
православних братств. В цьому питанні, слід визначити причини формування
братств,  які  методи  боротьби  вони  використовували,  які  соціальні  стани
надавали  їм  підтримку  тощо.  І,  зрештою,  яку  роль  відіграли  братства  в
українській історії. 

Важливе  значення  має  і  питання  особливостей  розвитку  культури  в
Україні у середині XV – першій половині XVI ст. (необхідно проаналізувати
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становище  православ’я,  тенденції  розвитку  матеріальної  та  духовної
культури).

Рекомендована література
1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 2002.
2. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – К., 1991-1998.
3. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
4. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К., 1997.
5. Ульяновський В.,  Крижанівський О.,  Плохій С.  Історія  церкви  та

релігійної думки в Україні. У 3-х кн. – К., 1994.
6. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. –

К., 2005.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Поясніть значення поняття «Річ Посполита».
2. Назвіть хронологічні межі Лівонської війни.
3. Скільки  воєводств  було  утворено  в  Україні  після  укладення

Люблінської унії?
4. Хто такі «каштеляни»?
5. Хто з православних єпископів був прихильником унії?
6. Коли було надруковано «Требник» П. Могили?
7. Який  польський  король  підписав  «Пункти  заспокоєння  руського

народу»?
8. В якому місті з’явилась перша братська школа? 

Тема № 4. Українське козацтво напр. XVI ст. – пер. пол. XVII ст..
Мета  вивчення: набуття  знань  про  причини,  характер  та  головні
особливості  української  революції  XVII  ст.; проаналізувати  політику
українських гетьманів доби Руїни.         

План
1. Перші козацькі отамани.
2. Звичаї та побут низового козацтва.
3. Початок конфлікту між козацтвом і польсько-шляхетською владою.

Методичні рекомендації до теми № 4:
Розглядаючи  цю  тему,  слід  зупинитися  на  надзвичайній  вазі  в

українській історії такого феномену, як козацтво. Необхідно звернути увагу
на  його  ґенезу,  щоб  збагнути  складний  історичний  характер  і  суспільне
значення  козацтва,  яке  вже  наприкінці XVI ст.  стало  до  певної  міри
виразником  інтересів  українського  народу.  Висвітлюючи  питання  про
виникнення українського козацтва, варто з’ясувати проблему його соціальних
витоків,  проаналізувати  особливості  переходу  представників  різних
соціальних груп до козакування – здобування так званого козацького хліба. 
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При аналізі цього питання, окремо слід розглянути і діяльність перших
козацьких отаманів. 

Важливим  питанням  є  і  аналіз  особливостей  Запорозької  Січі  як
військово-політичної  організації  в  Україні.  Так  з  часом  на  Запоріжжі
сформувався специфічний військовий і соціальний лад. Січ хоч і нагадувала
християнський лицарський орден, але була відкритою спільнотою: «З віків за
пороги  вільно  кожному  приїжджати  і  від’їхати,  хоч  би  як  він  називався».
Важливим питання є і характеристика звичаїв та побуту козацтва.

Розглядаючи зазначену тему, слід проаналізувати і причини конфліктів
козацтва  з  польською  адміністрацією  (серед  інших  аспектів,  необхідно
охарактеризувати і козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVІI ст.).

Рекомендована література
1. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. –

К., 1993.
2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.
3. Головченко В.,  Матвієнко В.  Дипломатична  історія  України  (від

найдавніших часів до ХІХ століття): Навчальний посібник. – К., 2007.
4. Леп’явко С.  Українське  козацтво  у  міжнародних  відносинах  (1561-

1591). – К., 1999.
5. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – У 3-х т. – К., 1990.
6. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. –

К., 2005.
Запитання і завдання для самоконтролю

1. Коли вперше зустрічається поняття «козак»?
2. Що означають поняття «хоругва», «бунчук», «булава», «печатка»?
3. Назвіть перших козацьких гетьманів та отаманів.
4. В чому різниця між реєстровим та низовим козацтвом?
5. Що передбачали реформи короля Стефана Баторія?
6. Назвіть головні осередки низового козацтва.
7. Що означала ухвала польського сейму 1590 р. для козацтва?
8. Назвіть  основні  причини  різкого  збільшення  чисельності  низового

козацтва наприкінці XVI ст.
9. Поясніть  чому польська  влада  фактично відмовлялася  визнати  права

низового козацтва.
Підготуйте презентацію доповіді до одного із запропонованих питань
1. Історичні портрети перших козацьких отаманів та гетьманів.
2. Особливості звичаїв та побуту низового козацтва.
3. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – початку XVII ст.
4. Козацтво та православна церква.
5. Утворення реєстрового козацтва.

Тема № 5. Західноукраїнські землі у ХІХ ст..
Мета  вивчення:  набути  знання  про  основні  події  у  західноукраїнських
землях наприкінці  ХVIII ст.  у пер.  пол.  ХІХ ст.;  з’ясувати особливості  і
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наслідки імперських реформ для  України;  визначити головні  особливості
початку національного відродження в Україні.

План
1. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ: наслідки для західноукраїнських

земель.
2. Соціально-економічний розвиток краю.
3. Рух національного відродження.

Методичні рекомендації до теми № 5:
Розглядаючи  перше  питання,  слід  відзначити,  що  інкорпорація

західноукраїнських земель до складу Австрійської  імперії  збіглася у часі  з
першою  хвилею  модернізаційних  реформ  у  цій  державі.  Ці  реформи
базувалися  на  ідеях  освіченого  абсолютизму  і  мали  на  меті  шляхом
посилення  державної  централізації  та  встановлення  контролю  правлячої
династії  за  всіма  сферами  суспільного  життя  залучити  імперію  до  нових
історичних процесів

Аналіз  стану  промисловості  й  сільського  господарства,  здійснений  у
другому питанні, має підвести до висновку про те, що економічна політика
австрійського  уряду  на  західноукраїнських  землях  мала  відверто
колоніальний характер. Вона була спрямована на те, щоб Галичина, Північна
Буковина  і  Закарпаття  й  надалі  залишалися  економічно  відсталими
сировинними  придатками  до  розвинутих  західних  промислових  районів
Австрії. 

Розглядаючи  український  національно-визвольний  рух,  значну  увагу
слід приділити діяльності гуртків “Руська трійця”, «Просвіта», Літературне
товариство  Т.Г.  Шевченка  тощо.  Необхідно  також  зазначити,  що  події
революції  1848-1849рр.  активізували  національно-визвольну  боротьбу
українців,  сприяли  підвищенню  рівня  їхньої  національної  свідомості,  що
привело до створення першої власної політичної організації. Проаналізувати
особливості суспільно-політичної ситуації в регіоні, особливо звернути увагу
на  двох  напрямах  громадського  руху  –  народовцях  та  москвофілах.
Розглянути вихід національного руху на новий якісний рівень – політичний,
утворення першої політ партії РУРП.
            

Рекомендована література
1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 2002.
2. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
3. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996.
4. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до

ХХІ століття. – Харків, 2002.
5. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.,1999

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Які  українські  землі  увійшли  до  складу  Австрійської  імперії  в

результаті трьох поділів Польщі?
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2. Визначте адміністративно-територіальний устрій українських земель у
складі Австрійської монархії.

3. Що таке «комітати»?
4. Проаналізуйте  наслідки  релігійної  та  освітньої  реформ  австрійських

монархів для подальшого розвитку українського національного руху.

Тема № 6. Україна на початку ХХ ст..
Мета  вивчення:  набути  знання  про  основні  події  в  історії  України  на
початку ХХ ст.;  з’ясувати особливості і наслідки  революції (1905 – 1907
рр.) для  України;  визначити  головні  особливості  розвитку  України
напередодні і в роки Першої світової війни.

План
1. Політичні партії.
2. Україна в період революції (1905 – 1907 рр.).
3. Соціально-економічний розвиток. Аграрна реформа П. Столипіна.
4. Україна і Перша світова війна.

Методичні рекомендації до теми № 6:
Розглядаючи  перше  питання, необхідно  розуміти,  що  пожвавлення

національного руху сприяло виникненню і перших політичних партій. Перша
політична партія в Наддніпрянській Україні - Революційна Українська Партія
(РУП)  була  створена  у  січні  1900  р.  в  Харкові  членами  студентських
громадівських  гуртків  Д. Антоновичем,  О. Русівим,  М. Поршем  та  ін.
Пізніше, внаслідок розколів та трансформацій, було засновано більше десятка
політичних партій.

Приступаючи  до  висвітлення  другого  питання,  необхідно  відмітити,
що революція 1905-1907 рр. - перша народна революція початку XX ст. Вона
сприяла  піднесенню  національної  самосвідомості  українського  народу,
розвитку національно-визвольного руху в Україні. Серед причин  революції
були  причини  економічного,  політичного,  соціального,  національного  та
релігійного характеру. Приводом до революції стала “кривава неділя” 9 січня
1905 року. Висвітлюючи хід революційних подій на території України, слід
розповісти  про  повстання  на  панцернику  “Потьомкін”,  який  стояв  на
Одеському  рейді,  повстання  на  крейсері  “Очаков”  на  чолі  з  лейтенантом
П. Шмідтом,  всеросійський  політичний  страйк.  Особливістю  революції  в
України було те, що окрім суто соціально-економічних вимог, лунали вимоги
національного характеру. Окремо слід зупинитися на наслідках революції і
причинах її поразки. 

Готуючи  відповідь  на  третє  питання, слід  з’ясувати  особливості
економічного розвитку український земель на початку ХХ ст., пояснити зміст
терміну “імперіалізм” і вказати на його прояви в економіці України. Відповідь
на питання  повинна містити не тільки факти біографії російського прем’єра,
але й пояснення, навіщо потрібна була його аграрна реформа, яку мету вона
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переслідувала.  Бажано  також  висвітлити  наслідки  аграрної  реформи
Столипіна.

Рекомендована література
1. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.
3. Історико-політичні  уроки  української  державності./  Ред.  кол.

Ю. І. Римаренко, В. Г. Кремінь, О. М. Мироненко – К.; Донецьк, 1998.
4. Терещенко Ю., Курило В.Історія України. – К., 1995.
5. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте  головні  ідеї  праці  М.  Міхновського  «Самостійна

Україна».
2. Які етапи пройшла революція 1905-1907 рр.?
3. Поясніть поняття відруб.
4. Визначте  українські  політичні  партії,  що  відстоювали  інтереси

робітників.
5. Коли було засновано Товариство українських поступовців?
6. Які країни входили до Антанти та Троїстого союзу?

Тема № 7. Особливості розвитку України у 1921-1928 рр..

Мета вивчення: набути знання про основні події в історії України у 1921-
1928  рр.;   з’ясувати  особливості  і  наслідки  радянської  політики  для
України.

План
4. Міжнародні угоди УСРР у 1921-1922 рр.
5. Розвиток системи освіти в Україні в 1920-ті роки
6. Українське  національне  відродження  в  літературі,  мистецтві,  музиці,

театрі.

Методичні рекомендації до теми № 7:
            Досліджуючи цю тему, потрібно з’ясувати соціально-економічне і
політичне становище України на початку 20-х років. Обставини переходу до
нової  економічної  політики.  Мета  і  завдання  НЕПу  в  інтерпретації
В.І. Леніна.  Голод  1921-1923 рр.  на  півдні  України:  причини  і  наслідки.
З’ясувати особливості аграрної політики державної партії, що призвели до
поступового відродження сільського господарства.

Позиції лідерів державної партії щодо майбутнього курсу соціально-
економічної  політики.  Сталінський  курс  на  «всеосяжну  колективізацію»
селянських засобів виробництва.  Курс  на  індустріалізацію країни.  «Криза
НЕПу» як результат відмови партійно-державного керівництва від змички
між містом і селом. «Ножиці цін». Хлібозаготівельні кризи.
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Політика  коренізації,  її  особливості  і  наслідки.  Досягнення  і
прорахунки українізації.  Ставлення тоталітарного режиму до інтелігенції.
Перші  кроки  культурного  будівництва:  кампанія  щодо  ліквідації
неписьменності,  розгортання  мережі освітніх  установ,  створення  закладів
комуністичного виховання. Ліквідація університетської освіти і перенесення
центру наукових досліджень в установи ВУАН. Наслідки радянізації науки.
Національне  відродження  у  літературі  та  мистецтві.  Антицерковна
політика державної партії.

Рекомендована література
6. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 2002.
7. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
8. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996.
9. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до

ХХІ століття. – Харків, 2002.
10. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-

1928). –К., 1996.
11.Цвєтков Г.М.  Міжнародні  відносини  й  зовнішня  політика  в  1917-

1945 рр. – К., 1997.
Запитання і завдання для самоконтролю

5. Проаналізуйте  міжнародні  угоди  УСРР у  1921-1922 роках  з  Грузією,
балтійськими країнами, Польщею, Німеччиною, Італією, Туреччиною
та Чехословаччиною.

6. Визначте пріоритетні галузі розвитку науки та освіти України у 1920-ті
роки.

7. Розкрийте основі тенденції розвитку української літератури, мистецтва,
музики, театру.

Тема № 8. Розвиток Західноукраїнських земель у 1921-1938 рр..
Мета  вивчення: набуття  знань  про  основні  події  в  Західноукраїнських
земель у 1921-1938 рр. 

План
1. Західноукраїнські землі під владою інших держав: тенденції розвитку
2. Політика Румунії щодо українських земель у 1921-1939 рр.
3. Національно-визвольна боротьба в Закарпатті 1920-1938 рр.

Методичні рекомендації до теми №8:
Вивчаючи  дану  тему,  слід  звернути  увагу  зміни,  що  відбулися  у

соціально-економічному  розвитку  західноукраїнських  земель  в  умовах
іноземного панування.

Слід  використати  таблицю,  наведену  вище,  у  якій  зроблено
порівняльний аналіз  розвитку українських земель,  що перебували  у складі
Польщі,  Румунії  та  Чехословаччини.  Окремо  слід  зупинитися  на
становленні та розвитку українського національно-визвольного руху.
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Розчленовані  між трьома державами,  західноукраїнські  землі  відчули
всі труднощі дискримінаційної та асиміляторської політики урядів Польщі та
Румунії.  Чехословаччина  була  єдиною  державою,  уряд  якої  виявив  деяку
турботу  про  своїх  українських  підданих.  Загалом  протягом  перебування  у
складі  інших  держав  західноукраїнські  землі  зберігали  аграрний  характер
своєї економіки.

Оскільки природу взаємин українців з урядами держав, до складу яких
входили українські землі, у міжвоєнні роки здебільшого формували самі ці
уряди,  то  діяльність  українців  у  цей  період,  по  суті,  була  відповіддю  на
урядові  ініціативи.  Українці,  в  основному,  лишалися  в  опозиції  до  уряду,
виражаючи це або легальними засобами, що не становили загрози для їхнього
становища,  або  насильницькими  революційними  методами,  без  огляду  на
наслідки.

Рекомендована література
1. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
2. Колективізація і голод на Україні (1922-1933). Збірник документів і

матеріалів. – К., 1993.
3. Кульчицький С.  Комунізм  в  Україні:  перше  десятиріччя  (1919-

1928). –К., 1996.
4. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – К., 1996.
5. Терещенко Ю., Курило В.Історія України. – К., 1995.
6. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1994.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте становище українських земель у складі Польщі, Румунії

та Чехословаків: виділіть основні тенденції розвитку у 1921-1938 рр.
2. Розкрийте основні засади діяльності українських політичних партій на

території Польщі.
3. Покажіть основні напрямки діяльності українських політичних партій в

Румунії у 1921-1938 роках.
4. З’ясуйте  основні  суспільно-політичні  течії  в  національному  русі

Закарпаття у 1921-1938 роках.

Тема № 9. Україна і процес перебудови в СРСР (1985-1991).
Мета  вивчення:  набуття  знань  про  особливості  кризи  та  розпаду
радянської системи; з’ясувати головні економічні, соціально-політичні та
культурні причини.

План
1. Аварія на ЧАЕС 
2. «Революція на граніті» 2-7 жовтня 1990 р.
3. «Парад суверенітетів»

Методичні рекомендації до теми № 9:
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Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на те, що поява «неформальних
організацій» (непідконтрольних КПРС), біля витоків яких стояли дисиденти
та  свідома  українська  інтелігенція,  сприяла  подальшій  демократизації
суспільства. Необхідно також проаналізувати наслідки виборів до Рад 1989–
1990  pp.  (демократизація,  політизація,  поляризація  суспільства;  розвиток
політичного  плюралізму;  поява  реального  народовладдя);  показати,  чому
КПУ втратила  монополію на владу,  на які  течії  вона розкололась,  навести
характеристику «консерваторів» та «лібералів». 

Далі  треба  дати  визначення  поняттям  «гласність»,  «демократизація»,
показати, чим вони відрізнялись від свободи слова та демократії. З’ясувати,
чому в УРСР за часів Щербицького гальмувались процеси «гласності»,  які
наслідки  мало  послаблення  політичної  цензури.  Варто  підкреслити,  що
демократизація  суспільства  відбувалась  в  умовах  загострення  політичної
боротьби  (страйки,  мітинги)  та  активного  спротиву  комуністичної
номенклатури.  Також  важливо  проаналізувати  причини  посилення  в
суспільстві інтересу до «білих плям» радянської історії. Акцентується увага
на тому, що відновлення курсу «десталінізації» проти волі керівництва КПРС
переросло в процес декомунізації.

Рекомендована література
1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.
2. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
3. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996.
4. Історія України / Під ред. Р.Д Ляха. – Донецьк, 1998.
5. Міжнародні  відносини  та  зовнішня  політика.  1980-2000  /  За  ред.

Л. Гайдукова. – К., 2001.
6. Україна  в  ХХ столітті  (1900-2000):  Зб.  Документів  і  матеріалів  /

Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король. – К., 2000.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте  кризові  явища  в  економіці  та  політиці  України

наприкінці 80-х років.
2. Розкрийте суть визначення «Революція на граніті».
3. Розкрийте суть визначення «Парад суверенітетів».
4. З’ясуйте головні особливості формування багатопартійності в Україні

напередодні розпаду Радянського Союзу

Тема № 10. Україна в сучасну добу.
Мета  вивчення:  набуття  знань  про  особливості  релігійного  та
національно-культурного життя в Україні; визначити основні досягнення
української культури за часів незалежності.

План
1. Релігійне життя в Україні після 1991 р.: основні тенденції розвитку.
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2. Українська діаспора.
3. Національно-культурні процеси в Україні.

Методичні рекомендації до теми № 10: 
Приступаючи  до  розгляду  теми,  студентам  необхідно  зупинитися  на

основних  напрямках  та  пріоритетних  завданнях,  які  стояли  перед
українською  владою  в  цей  період.  Студентам  варто  звернути  увагу  на
характеристику  негативних  процесів,  які  гальмували  розвиток  вітчизняної
економіки в цей період.

Розглядаючи  питання  про  зовнішню політику  української  держави  у
роки незалежності (друге питання), студентам варто проаналізувати основні
концепції  зовнішньої  політики,  альтернативні  варіанти  геополітичної
орієнтації України. Окремо бажано розповісти про відносини нашої країни з
державами СНД.

Підготовка до висвітлення третього питання семінару має надзвичайно
важливе значення, адже президентські вибори 2004 року докорінним чином
змінили політичні орієнтири української держави, спричинили значні зміни в
усіх сферах суспільного життя країни. 

Рекомендована література
1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.
2. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
3. Історико-політичні  уроки  української  державності./  Ред.  кол.

Ю. І. Римаренко, В. Г. Кремінь, О. М. Мироненко – К.; Донецьк, 1998.
4. Терещенко Ю., Курило В.Історія України. – К., 1995.
5. Україна  в  ХХ столітті  (1900-2000):  Зб.  Документів  і  матеріалів  /

Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король. – К., 2000.
6. Уряди України у ХХ ст.: Науково-документальне видання – К., 2001.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Проаналізуйте основні соціально-політичні тенденції розвитку сучасної

України.
2. Визначте  головні  особливості  релігійного  життя  в  Україні  після

1991 року.
3. Поясніть «феномен» Білого братства 1993 року.
4. Розкрийте суть визначення українська діаспора. 
5. Покажіть територіальну розповсюдженість української діаспори в світі.
6. Розкрийте основні напрямки державної політики в галузі регулювання

сучасних етнічних процесів в Україні. 

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні матеріалу лекцій,
а також в підготовці до практичних занять, підготовки до поточного контролю
з  модулів  дисципліни  та  ПМК. Оцінка  проводиться  безпосередньо  перед
початком кожного практичного заняття. При наявності відповідей на питання,
які  були  відведені  на  самопідготовку  –  до  2  балів.  Сумарна  максимальна
кількість балів за семестр дорівнює 20 балів.
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Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  проводиться  з  метою
оцінки  результатів  навчання  після  закінчення  логічно  завершеної  частини
лекційних та практичних  (лабораторних,  семінарських)  занять  з  певної
дисципліни  – змістового модуля. 

ПМК   може   проводитися   у   формі   тестів,   контрольних   робіт,
розв'язання  практичних   завдань,  виконання   індивідуальних  робіт,
розв'язання  виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 

           ПМК повинен оцінюватись 10 балів, при чому сума балів за
ПМК1 та ПМК2 повинна складати не більше 20 балів. Загальна  підсумкова
оцінка  з  навчальної  дисципліни  є  сумою  рейтингових балів,  одержаних
за   всі   форми   навчальної   діяльності,   що   підлягають  оцінюванню.
Зарахування  студенту  кредитів  з   дисципліни  проводиться  тільки  за
умов наявності  позитивних  оцінок  (не  менше  60%  балів  із  можливих)  з
усіх  її модулів.

Студент отримує допуск до складання ПМК лише у разі  виконання
всіх  видів  навчальної  роботи  змістовного  модуля  даної  дисципліни.
Студентам,  які  без  поважних  причин,  пропустили  ряд  занять  і  не
опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі.  Інший  термін
проведення  ПМК  з  дозволу  декана факультету.  Максимальна загальна
оцінка  в  цьому  випадку  за  ПМК  і  змістовий  модуль,  яка  виставляється
студенту, не може перевищувати оцінку «Е». 

Перескладання  ПМК  з  метою  підвищення  позитивної  оцінки  не
допускається. Студентам,  які  з  різних  поважних  причин,  підтверджених
документально,  пропустили ряд  занять  і  не  опанували  вчасно  відповідну
дисципліну в повному обсязі,   призначається  інший  термін  проведення
ПМК  з  дозволу  декана факультету. 

Загальна  підсумкова  оцінка  за  результатами  поточного  контролю
та   інших  модулів,   що   входять   до   структури   залікового   кредиту,
оформлюється   під   час  останнього   семінарського   (практичного,
лабораторного)  заняття  відповідного семестру.

Кількість   балів   з   дисципліни   вноситься   до   відомості   обліку
успішності  і   є основою для визначення загальної успішності  студента з
певної  дисципліни  з  переводом  в  оцінки  національної  шкали  та  шкали
ЕСТS.

4. Критерії оцінювання ПМК1 та ПМК 2:
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10 балів – відповіді на контрольні теоретичні запитання надані 
вичерпні та повні; 96 − 100% відповідей на тести  вірні.

8 − 9 балів   – відповіді на контрольні теоретичні запитання надані 
вичерпні та повні; 76 − 95% відповідей на тести вірні. 

6 − 7 балів   – надані відповіді на контрольні запитання не в повному 
обсязі,зустрічаються неточності у викладі подій та фактів; 56 − 75% 
відповідей на тести  вірні.

4 − 5 балів   – надані відповіді на контрольні запитання не в повному 
обсязі,зустрічаються грубі помилки у викладі подій та фактів; 27 - 55% 
відповідей на тести вірні.

0 − 3 бали    – відсутня відповідь на контрольні та теоретичні 
запитання;            1 − 26 % відповідей на тести вірні.

5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 
ПМК–1

1. Визначте  основні  етапи  розвитку  первісно-суспільного  ладу  на
території України.

2. Обгрунтуйте  причини  становлення  класового  суспільства  у
давніх слов’ян.

3. Обгрунтуйте  передумови  створення  держави  Київська  Русь  ,
дайте оцінку теоріям щодо утворення цієї держави.

4. Культура первісного суспільства.
5. Проаналізуйте  суспільно-економічний  та  політичний  лад

Київської Русі IX-XIcт.
6. Проаналізуйте причини та наслідки занепаду держави Київська

Русь.
7. Культура Київської Русі
8. Дайте оцінку наслідкам монголо-татарської навали для Київської

русі.
9. Обгрунтуйте причини прийняття християнства та проаналізуйте

наслідки християнізації для Київської Русі.
10. Визначте історичне значення держави Київська Русь та Галицько-

Волинського князівства.
11. Визначте  особливості  суспільно-політичного  та  економічного

розвитку українських земель у складі Великого Литовського князівства.
12. Обгрунтуйте причини укладення Кревської /1385/, Люблінської /

1569/ уній,  проаналізуйте зміст цих угод та розкажіть про їх наслідки для
України.

13. Обгрунтуйте  причини  виникнення  нового  суспільного  стану
українського козацтва.

14. Визначте причини виникнення Запорізької Січі, охарактеризуйте
її суспільний лад та значення для історії України.

15. Обгрунтуйте  причини  підписання  Брестської  унії  /1596р./  та
покажіть її наслідки для України.

16. Культура України 17-18 ст.
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17. Вкажіть  і  обгрунтуйте  причини  ліквідації  Гетьманщини  і
Запорізької Січі.

18. Проаналізуйте причини кризи української  державності  та  дайте
оцінку періоду Руїни /1665-1687рр/.

19. Проаналізуйте  суспільно-політичниу  діяльність  гетьмана
І.Мазепи та основні положення Конституції П.Орлика.

20. Обгрунтуйте  причини  підписання  договору  з  Москвою  1654р.,
проаналізуйте зміст та покажіть наслідки цього договору для України.

21. Визначте  основні  етапи  становлення  козацької  державності  та
охарактеризуйте   її господарство, лад, військову організацію.

22. Визначте причини Визвольної війни українського народу /1648-
1654 рр/ та дайте оцінку Зборівській та Білоцерківській угодами.

23. Проаналізуйте  причини  і  наслідки  козацько-селянських  проти
польських повстань другої половини 16 – початку 17ст..

24. Дайте  оцінку  суспільно-політичного  та  економічного  життя  в
Україні 14-18 ст.

25. Реформи другої половини 19 ст в Росії та їх значення для України.
26. Культура України 19. ст.

ПМК–2
1. Проаналізуйте причини і зміст Лютневої революції1917р. в Росії

та її вплив на політичну ситуацію в Україні.
2. Проаналізуйте  та  дайте  оцінку  зовнішньої  та  внутрішньої

політиці гетьмана Скоропадського.
3. Визначте причини повстання проти гетьмана Скоропадського та

дайте оцінку зовнішній   та внутрішній політиці Директорії.
4. Визначте  причини  перемоги  радянської  влади  в  Україні  та

охарактеризуйте її економічну політику періоду Громадянської війни.
5. Культура України революційного періоду (1917-1920-рр.)
6. Обгрунтуйте  причини  переходу  до  НЕПу,  дайте  оцінку  її

наслідкам.
7. Проаналізуйте  процес  національно-державного  будівництва  в

Україні у 20-х роках 20 ст. та обгрунтуйте причини утворення СРСР.
8. Обґрунтуйте  причини  зміни  економічної  політики  в  країні  у

другій  половині  20-х  рр  та  дайте  оцінку  перетворенням  в  сфері
промисловості та сільського господарства у 20-30 –х рр 20 ст.

9.  Національно-культурний розвиток України у 20-30рр.  20 ст.  у
складі СРСР. Дайте оцінку політиці українізації.

10. Визначте джерела та причини формування тоталітарної системи в
СРСР та її вплив на соціально-політичне життя в Україні.

11.  Проаналізуйте міжнародні відносини у Західній Європі у другій
половині  30-х рр 20 ст. Дайте оцінку приєднання Західної України до СРСР.

12.  Визначте  причини  II Світової  війни  та  дайте  характеристику
першого періоду Великої Вітчизняної війни.

13.  Культурне життя періоду війни. 
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14. Визначте  особливості  та  суперечності  процесу  відбудови
народного господарства України /1945-1955рр/.

15.  Визначте причини, проаналізуйте зміст і наслідки реформ 60-80-
х рр.  19 ст. та їх значення для соціально-економічного розвитку України.

16.  Культурні  процеси  в  Україні  у  повоєнний  перід  (1945-1980-ті
рр..)

17. Проаналізуйте  процес  розбудови  української  держави  на
сучасному  єтапі,  та  визначте  основні  проблеми  та  досягнення  на  цьому
шляху.

18. Визначте  причини суперечностей  політичного  життя  України  у
50-60 –х рр.   20 ст.

19.  Визначте причини та охарактеризуйте причини змін у суспільно-
політичному  та  економічному  житті  Радянського  Союзу  і  України  другої
половини 80-х початку 90-х рр 20 ст. 

20.  Розкрийте  процес  становлення  української  національної
символіки.

21.  Проаналізуйте  розвиток  ідеї  державності  у  суспільне
політичному русі України та дайте характеристику Декларації про державний
суверенітет України /16 липня 1990р/ і Акту про незалежність України.

22.  Дайте характеристику основним напрямкам зовнішньої політики
України  на  сучасному  етапі  її  розвитку,  та  визначте  основні  проблеми
співпраці України з країнами “ближнього” та “далекого” зарубіжжя. 

23.  Проаналізуйте суспільно-політичну ситуацію в Україні у зв’язку
з  виборами  Президента  2014р.  та  виборами  до  Верховної  Ради  2006р.,
охарактеризуйте зміни в державі зміни після них.

24.  Проаналізуйте  процес  розбудови  української  держави  на
сучасному  етапі,  та  визначте  основні  проблеми  та  досягнення  на  цьому
шляху.

 25. Культурні процеси в Україні на початку ХХІ ст.

Шкала оцінювання: національна та ects
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності

Оцінка 
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С
67-74 D

задовільно 
60-66 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю повторного 
складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

6. Методичне забезпечення
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НМК дисципліни, у тому числі:
- методичний посібники з історії та культури України;
- методичні вказівки до проведення практичних занять;
- методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи;
- навчальна література з історії та культури України, що знаходиться у

бібліотеці ТДАТУ;
- електронні ресурси.

7. Рекомендована література
Базова

1. Алексєєв Ю. М. Історія України:  Навч.  посіб.  для абітурієнтів та
студ. вищ. закл. освіти / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко.– К.:
Каравела, 2004.– 255 с.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник/ В. Я.
Білоцерківський. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.

3. Бойко О. Д. Історія України/ О. Д. Бойко. - К: ВЦ "Академія", 2001. -
656 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України/ К. П. Бунятян. - К: Либідь,
1999. - 228 с.

5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XIX ст.)/
В. Верига. – Львів.: Світ, 1996. - 448 с.

6. Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.): Короткі біографічні
нариси.  Історичні  та  художні  портрети/В.  І.  Гусєв,  О.  Г.  Сокирко,  В.  Г.
Червінський. – К.: Вища школа, 2002. - 359 с.

7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво/ В. Голобуцький. – К.: Вища
школа. - 1994. - 539 с.

8.  Грушевсъкий  М.  С.  Ілюстрована  історія  України/ М.  С.
Грушевсъкий. – К.: Наукова думка, 1992. – 445 с.

9.  Грушевский  М.  С.  Очерк  истории  украинского  народа/ М.  С.
Грушевский. - К.: Вища школа, 1990. – 586 с.

10. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах/ Д. Дорошенко. -
К.: Глобус.1992.

11.  Історія  українських  політичних  партій:  Кінець  XIX -  1917  р.
Хрестоматія  /  Упорядник  Б.  І.  Корольов,  І.  С.  Михальський.  -  К:  Вид.
Європейського університету, 2003. - 561 с.

12.  Історія  українського  козацтва:  нариси  у  2-х  т.  /  Редкол.  В.  А.
Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

13.  Історія  українського  козацтва:  нариси  у  2-х  т.  /  Редкол.  В.  А.
Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

14.  Історія  України  в  особах:  XIX -  XX ст.  /  І.  Войцехівська,  В  .
Облінцов, О. Божко та ін.//За ред. І. Войцехівської. – К.: Україна, 1995. - 479
с.

15. Історія України в особах: Литовсько - Польська доба / О. Дзюба,
М. Довбищенко та ін. // За ред. О. Дзюба. - К: Україна, 1997. - 272 с.
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16. Історія України в особах: Козаччина / В. М. Горобець та ін.//За ред.
В. М. Горобця  - К.: Україна, 2000. - 302 с.

17. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А.
Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. - 424 с.

18. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,
Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. – 356 с.

19.  Історія  України:  нове  бачення  /  Під  ред.  В.  А.  Смолія.  –  К.:
Альтернатива, 2000. - 464 с.

20.  Горбач Н.Я Теорія та історія світової і вітчизняної  культури. Курс
лекцій/ Н.Я Горбач. та ін..- Львів: Каменяр, 1993.- 164с.

21. Українська культура: історія і сучасність / за ред. С.О. Черепанової.
– Львів: Світ, 1994. – 456 с.

22. Історія української культури / за ред. І. Крип'якевича. - К.: Либідь,
1994. – 656 с.

23. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. –
728 с.

24. Шейко В.М.,  Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч.
Посібник/Наук. Ред.. В.М.Шейко. – К.:Кондор, 2006. – 264 с.

Допоміжна.

1.  Історія України:  Посібник /  За загальною ред.  Г.  Д.  Темка,  Л.  С.
Тупчієнка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 480 с.

2. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника.
- : Центр навчальної літератури, 2003. - 366 с.

3.  Історія  України.  Документи.  Матеріали:  посібник  для  студентів
вузів / Укладач В. Ю. Король. - К: Академія. - 2001. - 448 с.

4. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських
занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.// За ред. В. М
Литвина. – К.: Знання - Прес, 2006. - 460 с.

5.  Комаринська  3.  М.  Історія  України:  посібник  для  самостійного
вивчення та підготовки до семінарських занять/ 3. М. Комаринська. – Львів.:
ЛБІ НБУ, 2005. - 191 с.

6. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник /
Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. - К: МАУП, 2006. - 694.

  7. Історія світової культури. Культурні регіони:  навч. посіб  /  за  ред.
Л. Т. Левчук. - К. : Либідь, 2000. - 520 с.

8.  Кордон  M.  В.  Українська  та  зарубіжна  культура:  курс  лекцій  /
Кордон М. В. - К. : ЦУЛ, 2005. - 584 с.

9. Кормич Л.І., багацький В.В. Культурологія: Навчальний посібник. –
Х.: Одіссей. – 304 с. 
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12. Олійник Л. С. Музика як вид мистецтва: навчальні та методичні
рекомендації  до  вивчення  окремих  розділів  курсу  "Українська  та  світова
культура" / Л. Олійник, Т. Мельничук. - К. : Видав, центр НАУ, 2004. - 71с.

13.  Павленко  Ю.  Історія  світової  цивілізації:  Соціокультурний
розвиток  людства:  навч.  посіб.  для  студ.  гуман.  фак.  виш.  закл.  освіти  /
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14.  Попович  M.  В.  Національна  культура  і  культура  нації  /
Попович М. В. - К. : Знання, 1991. - 64 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1.  http://chitalka.info/  Студентська  електронна  бібліотека

МАУП"Читалка".  Безкоштовні  електронні  підручники  он-лайн  серії
"Гуманітарні  науки".  Містить  електронні  книги  з  історії  України,  історії
новітньої України (1991-2001) 

2. http://history.franko.lviv.ua/ Проект "Історія України", здійснений при
підтримці  Бюро  Освітніх  і  Культурних  програм  США  (BECA)  і
адміністрований Радою Міжнародних досліджень і  обмінів  IREX. Книги в
електронному вигляді: Наталія Яковенко "З найдавніших часів до кінця XVIII
ст.", Ярослав Грицак "Формування модерної української нації XIX-XXст". та
повнотекстова версія

3. http://history.kiev.ua/ Сайт "Історія України" пропонує повнотекстові
версії книг:  Орест Субтельний "Історія України" (видання 1991 року), Ілько
Борщак,  Рене  Мартель  "Іван  Мазепа"  (видання  1931  року),  Михайло
Грушевський "Ілюстрована Історія України" (репринтне видання1913 року) та
інші.

4.  http://www.history.org.ua/ Інститут  історії  України  НАН  України
надає вільний доступ до повнотекстової версії Енциклопедії історії України,
електронних публікацій документів і пам′яток, зокрема архівів Голодомору в
Україні  1932–1933,  ОУН  і  УПА.  Сайт  представляє  е-версії  періодичних
видань,  що  видаються  Інститутом,  зокрема  «Українського  історичного
журналу»,  «Краєзнавства»...  Електронна  бібліотека  пропонує  е-версії
досліджень  та  монографій  сучасних  українських  істориків,  підручників  та
посібників.

5.  http://historical-club.org.ua/ Сайт  «Всеукраїнський  історичний
портал» засновано 2011року групою студентів історичних факультетів. Сайт
представляє  онлайнові  ресурси  на  різні  історичні  теми.  Ресурси  з  історії
України розподілені за окремими періодами у хронологічній послідовності.
Сайт  містить  також  е-видання  з  всесвітньої  історії  окремих  держав.  Є
декілька  розділів,  створених  для  висвітлення  Допоміжних  історичних
дисциплін (археології, міфології, етнології).
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6.  http://www.haidamaka.org.ua Незалежний  інформаційно-освітній
ресурс студентів  Києво-Могилянської  академії.  В розділі  "Історія  України"
найбільш цікавими є теми "Походження слов'ян", "Козацька доба",  "Історія
українських етнічних земель".

7.  http://litopys.org.ua/index.html Електронна  бібліотека  давньої
української  літератури  "Ізборник".  Історія  України  IX-XVIII  ст.
Першоджерела  та  інтерпретації  українського  літопису,  хроніки,  житія,
апокрифи,  граматики,  лексикони,  історично-мемуарна  проза,  перекладні  та
поетичні твори, «Слово о полку Iгоревiм» тощо.

8.  http://www.cossackdom.com На сайті "Козацтво 15-21 ст." створена
електронна джерельна база дослідження історії українського та російського
козацтва  ХV-ХХІ  ст.,  персоналій,  творчої  спадщини видатних дослідників.
Розділи  містять  унікальну  підбірку  матеріалів:  статті,  документи,  огляди,
монографії, рецензії, персоналії, енциклопедичні видання з історії козацтва.

9.  http://www.history.univ.kiev.ua/ Ресурс Історичного факультету КНУ
ім.  Т.  Шевченка  надає  матеріали  для  навчального  процесу,  курси,  лекції,
наукові публікації викладачів та студентів факультету.

10.  http://www.ukrhistory.narod.  ru Сайт  "Українська  історична
бібліотека" (UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY) намагається спростувати
міфи,  існуючі  в  українській  історії  та  пропонує:  повнотекстові  версії
історичних документів, наукових статей, монографій з фонду бібліотеки.

11.  http://pidruchniki.ws/ Перша  українська  електронна  бібліотека
підручників  –  це  найбільший  ресурс  українських  навчальних  посібників.
Бібліотека пропонує у вільному доступі колекцію е-видань з історії України

12.  http://litopys.org.ua Електронна  версія  книги  Серафіма  Юшкова
"Нариси з історії виникнення і початкового феодалізму в Київській Русі."

13. http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського
14.  http://lib-gw.univ.kiev.ua/ -  бібліотека  ім.  Максимовича  КНУ  ім.

Т.Шевченка
15. http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім  Г.Сковороди
16.  http://www.inst-ukr.lviv.ua/ -  Інститут  українознавства  ім.  І.

Крип’якевича
17.  http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html -Ін-т  української

археографiї та джерелознавства ім. М.С.Грушевського
18. http://www.uaa.iatp.org.ua/ – На порталі Першої української академії

архітектури  представлено  текстовий  та  ілюстративний  матеріал  з  історії
архітектури України доби тоталітаризму.

19.  http://litopys.org.ua –  проект  електронної  бібліотеки  давньої
української літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів.

20.  http://www.lavra.kiev.ua –  сторінка  Свято-Успенської  Києво-
Печерської  лаври  інформує  про  історію  лаври,  паломництво,  розклад
богослужінь. Представлено фотоальбом.

21.  http://www.trypillia.com –  Сторінку  присвячено  трипільській
культурі.
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	Приступаючи до висвітлення другого питання, необхідно відмітити, що революція 1905-1907 рр. - перша народна революція початку XX ст. Вона сприяла піднесенню національної самосвідомості українського народу, розвитку національно-визвольного руху в Україні. Серед причин революції були причини економічного, політичного, соціального, національного та релігійного характеру. Приводом до революції стала “кривава неділя” 9 січня 1905 року. Висвітлюючи хід революційних подій на території України, слід розповісти про повстання на панцернику “Потьомкін”, який стояв на Одеському рейді, повстання на крейсері “Очаков” на чолі з лейтенантом П.Шмідтом, всеросійський політичний страйк. Особливістю революції в України було те, що окрім суто соціально-економічних вимог, лунали вимоги національного характеру. Окремо слід зупинитися на наслідках революції і причинах її поразки.
	Готуючи відповідь на третє питання, слід з’ясувати особливості економічного розвитку український земель на початку ХХ ст., пояснити зміст терміну “імперіалізм” і вказати на його прояви в економіці України. Відповідь на питання повинна містити не тільки факти біографії російського прем’єра, але й пояснення, навіщо потрібна була його аграрна реформа, яку мету вона переслідувала. Бажано також висвітлити наслідки аграрної реформи Столипіна.

