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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, ступінь

вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань
20 Аграрні науки та

продовольство
 (шифр і назва)

Обов’язкова
(обов’язкова або вибіркова)

Загальна кількість
годин – 90 годин Спеціальність:

203 «Садівництво і
віноградарство»
 (шифр та назва)

Курс Семестр

Змістових модулів – 2 1-й 2-й

Тижневе навантаження:
     - аудиторних
занять 2 год.
     - самостійна робота
студента  4 год.

Ступінь вищої освіти:
«Бакалавр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 12 год.
Лабораторні

заняття -

Практичні
заняття 26 год.

Семінарські
заняття -

Самостійна
робота 52 год.

Форма контролю:
диференційований залік
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2. 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
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.
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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.

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

подальшого розвитку України.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія та

культура України» підготовлено для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр»
зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  Україна від первісного ладу до початку ХХ ст.

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ТА ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД В
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Час появи людини на території України, та основні етапи розвитку
первісного суспільства згідно археологічних даних. Поява трипільської
культури та генезис патріархально-родових відносин.

Поява та розвиток на півдні України кочових племен кіммерійців,
скіфів, сарматів та інших. Вплив на розвиток історії України античних міст
Криму та Північного Причорномор’я.

Архаїчні культури на території України. Доісторичні поселення України
(кам'яний, мідний і бронзовий віки). Трипільська культура: побут та традиції.
Перші культурні символи Трипілля. Антична доба в історії української
культури. Періодизація Античності в контексті вітчизняної культури. Значення
Античності для формування української культури.
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Різноманітність культур кочівників України. Специфіка культурного
буття кочівників. Особливості релігійного культу. Спільні мотиви художньої
культури кочівників: кіммерійців, скіфів, сарматів.

Етногенез слов’ян, та передумови утворення державності у східних
слов’ян. Антський союз “Норманська теорія” походження Київської Русі та її
оцінка в сучасній історіографії.

Утворення держави Київська Русь та її соціально-економічний та
політичний лад. Запровадження християнства, реформи Ярослава Мудрого та
економічний та культурний розвиток Давньоруської держави в Х-ХІІ ст.
Значення християнства для розвитку давньоруської культури.

Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
Монголо-татарська навала та її значення на подальший розвиток східних
слов’ян.

Утворення Галицько-Волинського князівства та внутрішня і зовнішня
політика Романе Мстиславовича та Данила Романовича  (Галицького).
Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Тема 2. ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СКЛАДІ
ЛИТВИ, ПОЛЬШІ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ.

Перехід українських земель до складу Литви, та їхній розвиток в ХІV-
першій половині XVI ст. Кревська унія, та початок польської експансії на
українські землі.

Люблінська унія Литви та Польщі, та соціально-економічний і
культурно-національний розвиток українців в складі Речі Посполитої.
Державний та адміністративний устрій українських земель в складі Речі
Посполитої. Початок формування української народності.

Діалог та взаємодія національних культур у Речі Посполитій.
Етноконфесійна ситуація у Великому князівстві Литовському та Речі
Посполитій. Ідеї Реформації та формування національних культур.

Нове відчуття світу, розуміння ролі людини у світі, бажання передати
власні знання і досвід майбутнім поколінням привели до виникнення
українського книгодрукування.

Формуванню до цього часу незнаної на Русі відкритої міської культури
поліетнічного типу та проникненню впливових у той час в Західній Європі
гуманістичних ідей.

Виникнення козацтва та місця Запорізької січі в її розвитку. Зв’язки
козацтва з російською державою, та їхня боротьба з мусульманськими
сусідами. Роль козацтва та братств в підвищенні української самосвідомості.

Причини національно-визвольної війни під проводом Богдана
Хмельницького. Воєнні дії 1648-1653 рр., умови Зборівського та
Білоцерківського договорів. Міжнародні зв’язки уряду Б.Хмельницького в
пошуках союзників. Переяславська Рада та Березневі статті 1654р.
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Розвиток права ("Литовські статути"). Просвітницька діяльність єзуїтів.
Українська культура в боротьбі за православну духовність і національну
ідентичність

Формування освітньої системи. Києво-Могилянська колегія - духовно-
культурний центр православного населення. Друкарство та його значення в
утвердженні культурно-конфесійної свідомості. Діяльність І.Федорова.
Полемічна публіцистика

Тема 3. КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 17 – 18 ст.

Смерть Б.Хмельницького та суперечки серед козацької старшини щодо
додержання Росією умов Березневих статей. Андрусівський мир, та поділ
Росією та Польщею українських земель. Громадянська війна між прибічниками
Лівобережного та Правобережного гетьманів України.

Формування ладу Гетьманщини на території Лівобережної України.
Місце І.С.Мазепи в історії України. Полтавська битва та розвиток українських
земель в складі Росії в першій половині XVIII ст.

Утворення Новоросійської губернії, та ліквідація Гетьманщини й
Запорізької січі Катериною ІІ. Указ імператриці 1783 р. і юридичне оформлення
кріпосного права на Лівобережжі: Подальша доля козацтва.

Адміністративно-політичний устрій українських земель в складі
Російської імперії, та посилення соціально-економічної та суспільно-політичної
централізації Російської імперії.

Розширення території Російської імперії за рахунок трьох поділів
Польщі та приєднання Кримського ханства, та соціально-економічні зміни на
цих землях.

Самобутність українського бароко. Роль козацтва у розвитку бароко.
Просвітницька інтелігенція, її роль у житті суспільства (Я. Козельський,
В. Капніст, К. Сакович, Г. Сковорода). Зародження української етнографії
(Г. Калиновський, М. Цертелев, М. Максимович, І. Срезневський та ін.)

Утвердження українського бароко в архітектурі. Стильові і жанрові
особливості образотворчого мистецтва XVII - XVIII ст. Виникнення особливих
жанрів в образотворчому мистецтві. Монументальний живопис у дерев'яних та
мурованих спорудах. Український портретний живопис. Зародження
пейзажного і побутового живопису. Специфіка іконопису XVII - XVIII ст.
(роботи Ф. Сельковича, М. Петрахновича). Гравюра.

Традиційні і нові літературні жанри: козацько-старшинські літописи;
полемічна література; панегірична, релігійно-філософська, соціально-
побутова, історична поезія. Бурлескно-травестійні твори. Розвиток громадської
і любовної лірики. Мемуарно-історична проза. Творчість Г. Сковороди.

Книгодрукування. Видавничі осередки і друкарні . Біблія і літературні
видання. Формування музичної освіти в Україні. Інструментальна музика.

Театр козацького бароко. Шкільний театр. Містерія, мораліте,
інтермедії, інтерлюдії. Драми Г. Кониського, Ф. Прокоповича, Д. Туптала та ін.
Вертепні вистави.
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Тема 4. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА  УКРАЇНИ У 19 – НА ПОЧАТКУ
20 СТ.

Французька буржуазна революція та її вплив на суспільно-політичне
життя в Російській імперії. Декабристи та Кириломіфодіївське братство
формуванні буржуазно-демократичного руху в Україні. Роль По. Т. Шевченко
та народників в зародженні українського національно-ліберального руху.

Скасування кріпосного права, та інші буржуазні реформи 60-70-х рр.. в
Російській імперії. Прискорення розвитку капіталістичних відносин на Україні,
та створення фабрично-заводської індустрії.

Зародження робітничого руху в Україні, та його вплив на поширення
соціал-демократичних ідей в суспільстві. Утворення буржуазних та робітничих
партій, та характеристик програмних цілей основаних партій та груп.

Передумови, характер, особливості та рушійні сили буржуазно-
демократичної революції в Росії. Революційні події в Україні 1905-1907 рр., та
стратегія і тактика різних політичних сил. Створення Державної думи, та
аграрна реформа Столипіна.

Перетворення «українства» з культурної та культурно-етнічної категорії
в політичну. Питання національної культури в перших українських політичних
організаціях (Кирило-Мефодієвське товариство, "громади", «хлопомани»).
Українська суспільно-політична думка (М. Костомаров, П. Куліш, В. Каразін,
М. Максимович).

Початок національно-культурного будівництва. Формування
національної еліти. Історичні дослідження (Д. Бантиш-Каменський, П. Куліш,
М. Маркевич та ін.)

Освіта. Перші університети. Поява інтелігенції. Народництво. Недільні
школи (X. Алчевська, барон М. Корф).

Мовне питання (О. Павловський, І. Войцехович, І. Срезневський).
Формування національних образів українського життя в творах художньої
літератури (М. Гоголь, Т. Шевченко, Марко Вовчок, Г. Квітка-Основ'яненко,
Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко).

Українське мистецтво XIX ст. Архітектура. Стиль модерн
(В. Городецький, Г. Гай, О. Бекетов, В. Кричееський, К. Жуков).

Образотворче мистецтво. Монументальний, історичний, пейзажний,
жанровий та портретний живопис (С. Васильківський, І. їжакевич, О. Мурашко,
І. Труш, О. Новаківський, брати Кричевські. Художники-експресіоністи
(О. Богомазов). Скульптура (М. Паращук, А. Попель, О. Архипенко,
І. Кавалеридзе). Товариство пересувних художніх виставок (1870 р.).

Музичне мистецтво. Поява великих музичних форм. Творчість
композиторів М, Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, С. Людкевича.

Український театр. Перехід від аматорського до професійного театру
(І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, М. Кропивницький, І. Карпенко-
Карий).



10

Змістовий модуль 2. Україна ХХ – початку ХХІ ст.

Тема 5. ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА УКРАЇНИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ
ДОБИ (1917-1920 РР.).

 Політичні течії і партії в умовах першої світової війни. "Спілка
визволення України, Головна Українська Рада. Українські січові стрільці.

Економічне становище на Україні в роки війни., господарська розруха і
погіршення становища трудящих мас. Визрівання загальнонаціональної кризи в
країні та розвиток революційного руху серед робітників і селян, солдатів"
Лютнева буржуазно-демократична революція і піднесення національно-
визвольного руху на Україні, нормування Рад робітничих, селянських і
солдатських депутатів. Створення Центральної Ради, її соціальна база,
програма. М. С. Грушевський, В.К. Винниченко.

Розвиток подій на Україні між лютим і жовтнем 1917 р. Всеукраїнський
національний конгрес 7-8 квітня 1917 р. П Всеукраїнський з'їзд. С.В. Петлюра.
Універсали центральної Ради. Липневі події в Петрограді і Центральна Рада.

Перемога збройного повстання в Петрограді і політика Центральної
Ради. Проголошення Української Народної Республіки. Політичні партії
України у виборах до Всеросійських Установчих зборів.

І Всеукраїнський з'їзд Рад та його рішення. Радянська державність.
Січневе збройне повстання в Києві. Брестський мир і Україна. Початок наступу
німецьких та австро-угорських військ. Гетьманський переворот. Партійний
склад уряду П. Скоропадського, його внутрішня і зовнішня політика,

Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів і гетьманського
режиму. І з'їзд КП/б/У.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, прихід до
влади Директорії. Акт об'єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.

Відновлення і падіння радянської влади на Україні в 1919р. Захоплення
території України військами А. І. Денікіна і С.В. Петлюри. Конфлікт між
петлюрівцями і денікінцями. Зафронтове бюро ЦК КП/б/У. С. В. Косіор.
Визволення України від денікінських військ. Україна в період війни проти
білополяків та розгрому врангелівських військ. Ліквідація петлюрівського
фронту. Боротьба за владу Рад на Західній Україні.

Початок українізації освіти. Окремої уваги заслуговують здобутки у
вищій освіті та науково-дослідній роботі. Вже в 1917 р. за Центральної Ради до
існуючих інститутів, університетів додались Географічний інститут (Київ),
Київський юридичний інститут, Херсонський педагогічний інститут, Одеський
сільськогосподарський інститут, Харківська консерваторія та 9 учительських
інститутів, реорганізованих секре-таріатом освіти у вищі навчальні заклади.

Питання культурно-національного відродження Центральна Рада тісно
пов’язувала і з вирішенням проблеми поступової українізації державно-
адміністративного апарату, діловодства тощо.

Влітку 1917 р. з метою якнайшвидшого відродження націо-нального
образотворчого мистецтва українська інтелігенція та секретаріат освіти
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розпочали підготовку до відкриття Української академії мистецтв. Академію
відкрито 18 грудня 1917 р.

Процес українізації культури під опікою Центральної Ради не оминув
ініціатив театральної еліти, яка вже 12 березня 1917 р. в театрі М. Садовського
провела перші театральні збори. За резуль-татами зборів розпочалася робота з
відкриття першого Українського національного театру. Становлення
національного театрального мистецтва тісно пов’язане з розвитком народної
музики, музичної освіти й хорео-графії.

Національна революція сприяла і відродженню української видавничої
справи. У Києві в 1918 р. діяло близько 40, Катеринославі – 6, Оде-сі – 5. Ці
видавництва масовими тиражами почали друкувати навчально-методичну,
художню, наукову, технічну літературу українською мовою. До очевидних
досягнень у культурній сфері слід зараховувати роботу над створенням
національної музейної та архівної справи.

Тема 6. УКРАЇНА У 20-30 РР. XX СТ. СПОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ.

Суспільно-політичне життя на Україні в 20-ті роки. Згортання
багатопартійності. Небільшовицькі  комуністичні  партії. Утвердження
монополії Комуністичної партії. Звуження ролі Рад у політичній системі"
Розвиток народного господарства України на засадах нової економічної
політики. Суперечливий характер політичного і економічного розвитку України
наприкінці 20-х у 30 рр. Національне державне будівництво. Політика КП/б/У
та інших політичних партій. Пошуки державного об'єднання радянських
республік. Союзних договір від 30 грудня 1922 р., його політична оцінка. Х.Г.
Раковський, Г.І. Петровський. Українізація: суть, наслідки. Кампанія проти
О.Я. Шумського. Згортання НЕПУ. Пагубні наслідки форсованої
індустріалізації та насильницької колективізації. Голод 1932-1933 рр. на
Україні, його причини, наслідки та національно-політичні аспекти.

Економічний розвиток України напередодні Великої Вітчизняної війни.
Західноукраїнські землі в 20-3 0-х роках. Розвиток національно-

визвольного руху на західноукраїнських землях. Діяльність політичних партій,
КПЗУ і Комінтерн. Створення Української військової організації / 1920 р/ ОУН.

Українізація 20-х рр. XX ст. та українська культура. Розвиток освіти.
Діяльність Всеукраїнської академії наук. Розмаїття літературного життя:
"Плуг" (А. Головко, П. Панч та ін.), "Гарт" (П. Тичина, В. Сосюра,
М. Хвильовий та ін.), ВАПЛІТЕ, "Молодняк", ВУСПП, "неокласики"
(М. Рильський, М. Зеров, П. Пилипович та ін.), "Авангард" тощо). Літературна
дискусія 1925-1928 рр.

Визначний реформатор українського театру Лесь Курбас. Драматургія
М. Куліша. Український мистецький авангард (К. Малевич, О, Архипенко,
В. Татлін, А. Петрицький, О. Екстер, О. Богомазов, М. Бойчук та ін.).
Становлення українського кіномистецтва (О. Довженко). Злет музичної
культури.
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Початок цілеспрямованої боротьби проти української інтелігенції.
Репресії у середовищі діячів освіти, науки, духовенства і митців. Втручання
партійного керівництва у сферу художньої творчості. Освіта, наука і мистецьке
життя довоєнного періоду.

Тема 7. УКРАЇНА В РОКИ ІІ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН

Вступ Червоної Армії на західноукраїнські землі 17 вересня 1939р.
Возз'єднання українських земель. Політика сталінського режиму на
західноукраїнських землях" Початок П світової війни її причини, характер.
Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку другої
світової війни"

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Український напрям в плані
"Барбаросса". Оборонні бої радянських військ на Україні. Бої в районі Харкова
на Донбасі та в Криму. Участь трудящих України в розгромі німецько-
фашистських військ під Москвою.

Україна під гнітом гітлерівських загарбників. Проголошення ОУН акту
відновлення державності 30 червня 1941 року та його наслідки. Створення та
діяльність УПА.

Всенародна боротьба в тилу фашистських військ на Україні. С.А.
Ковпак, О.Ф.Федоров. Провал фашистської політики на Україні.

Сталінградська битва. Лютнево-березневі бої 1943р. на Україні. Битва
під Курськом. Вихід радянських військ до Дніпра і визволення Києва.
Розгортання боїв на Правобережній Україні. Корсунь-Шевченківська битва.
Перемога в Криму. Визволення Західних областей України і Закарпаття.

Подвиги воїнів з України на фронтах Вітчизняної війни і народних
месників. Самовіддана праця трудящих України в східних районах СРСР,
Діяльність вчених, діячів літератури і мистецтва України в роки Великої
Вітчизняної війни. Проблема визнання західних кордонів СРСР. Кримська
конференція і Україна. Участь України у створенні і роботі ООН. Підсумки і
уроки другої світової війни для України.

Діяльність наукових та навчальних закладів, преса, радіо, театр,
образотворче мистецтво, кіно у час Другої світової війни. Творчість визначних
митців (М. Бажан, А. Малишко, Б. Лятошинський, А. Штогаренко,
О Шовкуненко, М. Глущенко, М. Дерегус та ін).

Тема 8. УКРАЇНА В ПОВОЄННІ РОКИ (1945 – 1990 – ті рр.)

Зміни у політичній системі України в умовах переходу від війни до
миру. Початок .відбудови народного господарства. Допомога народів
радянських республік у відродженні економіки України.

Розвиток економіки. Становище у сільському господарстві. Засуха 1946
р. Голод на Україні 1947 р.
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Перетворення в західних областях України. Загострення політичної
боротьби. ОУН-УПА. Незаконні репресивні дії радянських каральних органів,
депортація населення західних Областей.»

Курс XX з'їзду КПРС на демократизацію радянського суспільства і його
втілення на Україні. Боротьба проти культу особи Сталіна та його наслідків.

Екстенсивний розвиток народного господарства України, Будівництво
гідроелектростанцій на Дніпрі. Проголошення гасла в кінці 50-х років про
хімізацію народного господарства та її наслідки; Суперечливий характер
розвитку сільського господарства.

Економічні реформи 60-х років. Причини їх незавершеності.
Суперечливість духовного життя в республіці, вростання застійних явищ в
соціально-економічному розвитку країни, республіки. Формування механізму
гальмування, посилення кризових явищ в економіці. Поглиблення труднощів у
розв'язанні продовольчої, екологічної, житлової та інших проблем. Негативні
явища в розвитку духовного життя. Витіснення української мови з різних сфер
суспільного життя. Нігілістичне ставлення до збереження національної
самобутності, нівелювання національної різноманітності. Політичні репресії. 0.
Тихий, Ю. Литвин. В, Стус, П. Григоренко, А. Горська, В.Симоненко.

Суперечливі процеси в соціально-економічному і політичному розвитку
республіки. Реформа політичної системи та прояви гальмівних процесів на
Україні.

Курс на перебудову. Зміни в суспільно-політичному житті республіки.
Демократія і гласність. Нова виборча система. Становлення багатопартійності.
Закон про мови. Нове національне відродження українського народу.
Економічні реформи. Труднощі перебудови республіки. Чорнобильська
трагедія. Економічна, соціальна, суспільно-політична, економічна кризи. Криза
політики Комуністичної партії. Верховна Рада УРСР /1990 р./ та її
найважливіші законодавчі акти. Підсумки першого етапу соціально-
економічного розвитку республіки. Заходи щодо виведення республіки із
загальної кризи. Міжконфесійні стосунки"

Декларація .Верховної Ради УРСР про суверенітет України і Закон про
економічну самостійність республіки. Провал антиконституційного заколоту і
його наслідки. Кінець монополії КПРС. Акт про незалежність України
найважливіший підсумок боротьби прогресивних сил республіки. Всенародний
референдум 1 грудня 1991 р. та його історичне значення Вибори Президента
України. Міжнародне визнання незалежної України. Україна спів засновниця
Співдружності незалежних держав.

 Національно-культурне пробудження 50-х рр. Повернення в культуру
спадщини репресованих митців. Творчість шістдесятників (І. Драч, В. Коротич,
В Симоненко, В. Стус, Л. Костенко, Є. Сверстюк, А. Горська, В. Зарецький,
О. Заливаха та ін.). Українське "поетичне" кіно (С. Параджанов, Ю. Іллєнко,
Л.Осика, І. Миколайчук).

Негативні явища у культурному розвитку України у роки «застою».
Розвиток літератури (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, М. Стельмах,
П. Загребельний), театрального і музичного мистецтва (Н. Ужвій, С. Данченко,
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А. Роговцева, Л. Кадочникова, Г. Майборода, С. Людкевич, М. Скорик,
О. Білаш, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко, А. Солов'яненко, Г. Ципола,
Д. Гнатюк, С. Турчак), живопису (Т. Яблонська, В. Зарецький), декоративно-
ужиткового мистецтва. Втрата національної своєрідності в архітектурі
містобудування.

Тема 9. УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ
ДЕРЖАВИ.

Труднощі становлення вільних, рівноправних відносин між державами
Співдружності. Створення правової бази України, як правової держави.
Зміцнення державних кордонів, Формування збройних сил і Військово
морського флоту, Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби.
Визначення державних символів та інших інститутів державності.

Місце і роль сільського господарства в економіці України. Аграрне
питання в програмних документах українських партій. Сутність і напрями
земельної реформи. Зміна форм та методів господарювання у реформованих
виробничих та невиробничих структурах агропромислового комплексу.
Екологічні проблеми аграрного сектору України. Державна програма
екологізації сільськогосподарського виробництва, впровадження нових
технологій. Охорона та відновлення довкілля. Роль фахівців сільського
господарства в раціональному використанні ресурсів.

 Формування багатопартійної системи в Україні. Класифікація партій та
їх виборчі програми. Нова Конституція демократичної, суверенної України.
Вибори Президента та до Верховної Ради України у 2004-2005 рр.

Концепція зовнішньої політики України. Визнання України
зарубіжними державами, встановлення дипломатичних відносин, формування
представництва у міжнародних організаціях, входження у світове
співтовариство. Набуття країною статусу без’ядерної держави.

Зовнішня політика 2010-2015 рр. Президентські виборчі кампанії 2010 та
2014 рр. Революція гідності. Збройні конфлікти в Криму, Донецькій та
Луганській областях. Протистояння світу агресії Росії на Сході України.

Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності. Основи
законодавства про культуру, мови, освіту. Входження України до єдиного
європейського та світового освітнього простору. Культурно-мистецькі
товариства. Розширення сфери діяльності творчих спілок, мистецьких груп.
Зміцнення зв'язків і співробітництва України з іншими державами.

Національна культура в умовах мультикультуризму. Проблеми
національної самоідентифікації українців.Повернення до української культури
творчої та художньої спадщини визначних діячів та представників діаспори.
Роль церков у процесах духовного розвитку. Сучасний літературний процес.
Проведення музичних конкурсів і фестивалів.

Проблеми розвитку української культури на сучасному етапі
Необхідність реформування культурної політики. Українська культура -
самобутнє явище світової культури.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер
тижня Вид занять

Тема заняття
або завдання на
самостійну роботу

Кількість

годин
балів

лк лаб сем.
(пр.) СРС

Змістовий модуль 1. Україна від первісного ладу до початку ХХ ст.

1
Лекція 1

Становлення людської
цивілізації на території
України. Київська
Русь і Галицько-
Волинська
держава.

2 - - - -

Практичне
заняття 1

Становлення людської
цивілізації на території
України.

2 5

Самостійна
робота 1

Східнослов’янські
племена - - - 2 2

2

Практичне
заняття 2

Княжа доба на
українських землях - - 2 4- 5

Самостійна
робота 2

Галицько-Волинська
держава і Золота Орда - - - 2 2

3
Лекція 2

Українські землі у
Литовсько-Польську
добу. Українська
національна революція
(1648-1676
рр.).

2 - - - -

Практичне
заняття 3

Українська національна
революція (1648-1676
рр.).

- - 2 - 5

Самостійна
робота 3

Українські землі у складі
Литви та Польщі - - - 4 1

4

Практичне
заняття 4

Доба Руїни. Українські
землі напр. 50-х – у 80-х
рр. XVII ст..

- - 2 4 5

Самостійна
робота 4

Українське козацтво
напр. XVI ст. – пер.пол.
XVII ст.

- - - 4 2

5 Лекція 4

Гетьманщина напр.
XVII-XVIII ст..
Національно-
культурне
відродження
України у ХІХ ст.

2 - - - -

Практичне
заняття 5

Україна у складі
Російської та
Австрійської імперій у
ХІХ ст.

- - 2 4- 5
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Самостійна
робота 5

Західноукраїнські землі
у ХІХ ст.. - - - 2 1

          6
Практичне
заняття 6

Україна у складі
Російської та
Австрійської імперій у
ХІХ ст.

- - 2 - 5

Самостійна
робота 6

Західноукраїнські землі
у ХІХ ст.. - - - 2 2

7 Самостійна
робота 7

Підготовка до ПМК 1 - - - 4 -

8 ПМК 1 Підсумковий контроль
за змістовий модуль 1 - - - - 10

Всього за змістовий модуль 1 - 44 год. 6 - 12 26 50
Змістовий модуль 2. Україна у новітню добу (ХХ – початок ХХІ ст.)

9

Лекція 5
Українська національно-
демократична революція
(1917 – 1920 рр.).
Україна між двома
світовими війнами (1921-
1939 рр.).

2 - - - -

Практичне
заняття 7

Українська революція та
боротьба за збереження
державної незалежності
України (1917-1920 рр.)

- - 2 - 4

Самостійна
робота 6

Україна на початку ХХ
ст.. - - - 4 1

10

Практичне
заняття 8

Україна між двома
світовими війнами (1921-
1939 рр.).

2 4

Самостійна
робота 7

Особливості розвитку
України у 1921-1928 рр.. - - - 4 1

11

Лекція 9 Україна в роки ІІ
Світової війни. 2 - - - -

Практичне
заняття 9

Український народ у
подіях ІІ світової війни. - - 2 - 4

Самостійна
робота 8

Розвиток
західноукраїнських
земель у 1921-1938 рр.

- - - 4 1

12

Лекція 10
Україна в повоєнні роки
(1945 – 1990 – ті рр.).
Історія та культура
сучасної України

2 - - - -

Практичне
заняття 10

Україна в повоєнні роки
(1945 – 1953 – ті рр.).

2 4

Самостійна
робота 9

Культура України у добу
застою - - - 4 2
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13

Практичне
заняття 11

Україна в умовах
десталінізації 1953-1964
незалежності

- - 2 - 4

Самостійна
робота 11

Культурна політика за
часів М. Хрущова - - - 4 2

1414 Практичне
заняття 12

Україна в роки кризи
радянської влади (1965 –
1985 рр.)

- - 2 - 5

Самостійна
робота 12

Україна в за часів
«застою» та «перебудови» - - - 2 1

15 Практичне
заняття 13

Україна в умовах
незалежності - - 2 - 5

Самостійна
робота 13

Культура України
сучасної доби - - - 2 2

16 Самостійна
робота 14

Підготовка до ПМК 1 - - - 2 -

17 ПМК 2 Підсумковий контроль за
змістовий модуль 2 - - - - 10

Всього за змістовий модуль 2 – 46 год. 6 - 14 26 50
Залік -
Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 100

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З
ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ» ДЛЯ

ЗДОБУВАЧІВ РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 201 «АГРОНОМІЯ» ТА 203 «САДІВНИЦТВО ТА

ВИНОГРАДАРСТВО»
(на основі повної загальної середньої освіти).

 ТЕМА 1. Стародавній та давньоруський періоди в історії та культурі
України (4год.)

Практичне заняття №1
Мета заняття.
Загальна: ознайомлення студентів з історією та культурою  населення

України у стародавній період.
Конкретна:
а) знати –про появу людини на теренах сучасної України у стародавні

часи, її матеріальну та духовну культуру первісної доби; перебування
дослов’янських народів на ціх територіях;

б)  вміти – на основі існуючих фактів визначити причини становлення і
розвитку людського суспільства та його культури у дослов’янський період
історії України.
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Основні поняття: «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «первісна культура»,
«трипільська культура», «античні міста-колонії», «скифсько-сарматська
культура».
                                               План

1.1 Первісне суспільство.
1.2 Неслов’янські народи на території сучасної України
1.3 Культурні процеси в Україні у стародавні часи.

Методичні рекомендації:

З’ясувати: що таке історія, як галузь знань, для чого історія потрібна
людям, тобто визначити її соціальну функцію взагалі. Розкриваючи зміст
відповідей на ці питання, слід звернути особливу увагу на з’ясування об’єкта,
предмета  „Історії України”, її основних понять і категорій, джерел і методів
вивчення. Звернути увагу на методи вивчення історико-політичних явищ
(об’єктивність, історизм, пріоритет соціального прогресу, принцип єдності теорії
і практики). Подумайте, що повинен знати і вміти майбутній спеціаліст у процесі
вивчення „Історії Украіни”. Дайте коротку характеристику первіснообщинного
ладу, назвіть його характерні риси в економічній і соціальній та культурних
сферах.

Зверніть увагу на найбільш відомі народи в Україні, такі як: племена
трипільської культури, кіммерійці, скіфи, сармати, алани. Розкажіть про їхній
образ життя, подальша доля цих народів. Поява перших рабовласницьких
держав: Кіммерія, Таврика, Скіфська держава; поява грецьких міст-держав:
Херсонес, Тіра, Ольвія, Кафа. Заснування Боспорського царства. Об’єднання
античних міст-держав Пантікапея і Феодосії. Доля рабовласницьких держав.

Архаїчні культури на території України. Доісторичні поселення України
(кам'яний, мідний і бронзовий віки). Трипільська культура: побут та традиції.
Перші культурні символи Трипілля. Антична доба в історії української
культури. Періодизація Античності в
контексті вітчизняної культури. Значення Античності для формування
української культури.

 Різноманітність культур кочівників України. Специфіка культурного
буття кочівників. Особливості релігійного культу. Спільні мотиви художньої
культури кочівників: кіммерійців, скіфів, сарматів.

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Особливості первіснообщинного ладу на території України.
2. Хронологічні межі,  територія розселення населення трипільської

культури.
3. Феномен трипільської культури.
4. Античні міста-колонії на українських землях Північного

Причорномор’я: час проникнення та розквіту, територія поширення.
5. Центри та пам’ятки античної культури в Україні.
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6. Скифсько-сарматський період в історї України.
7. Пам’ятки скіфської культури на українських землях.
8. Скіфський «звіриний стиль».

Література
1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,   2006. – С. 9 – 94.
2. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. /М.С.

Грушевський. – К., 1990. − С. 5-65.
3. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1991,

т.1, С. 47-82, 86-146.
4. Субтельний О. Україна: Історія. /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 17-60
5. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,

Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. –С. 21-44.

Практичне заняття № 2.
Мета заняття.
Загальна: ознайомлення студентів з історією та культурою  населення

України у періоду Київської Русі, її політичним та економічним устроєм,
соціальною організацією, юридичними, культурними основами, державними
діячами.

Конкретна:
а) знати – географічне розташування Київської Русі на карті, наукові

концепції походження Київської Русі, відомості про великих князів та їх
внутрішню і зовнішню політику, господарство, суспільний лад та державний
устрій, культуру даного періоду;

б) вміти
визначати передумови появи державності;
аналізувати форми державності середньовічних державних утворень;
давати теоретичне пояснення різних концепцій утворення Київської

Русі; виокремлювати основні ознаки досягнень Киівської Русі в галузі політики,
економіки, культури.

Основні поняття: «Київська Русь», «варяги», «норманська» і
«антинорманська» теорії, «князь», «боярин», «віче», «дружина», «вотчина»,
«уділ», «гривна», «Руська правда», «Повість минулих літ», «язичництво»,
«християнство», «ранньофеодальна монархія», «колективний сюзеренітет».

План
1.4 Походження, розселення і улаштування слов’ян
1.5 Утворення держави Київська Русь
1.6 Розквіт Київської Русі. Володимир Великий, Ярослав Мудрий,

Володимир Мономах. Політичний і суспільний устрій Русі − України
1.7 Занепад Київської держави. Причини й наслідки
1.8 Культура Київсьеої Русі.
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Методичні рекомендації:
Приступаючи до його розкриття підкресліть, що проблема походження

слов’ян – одна з найскладніших в історії. Умовно можна виділити два напрями в
суперечках вчених: міграційна теорія (слов’яни є прибульцями) й теорія
автохтонного походження слов’ян (вони є одвічними жителями Європи від
Дніпра до Вісли).
         Подумайте, яка теорія, на Ваш погляд, найбільш правдоподібна.
Використовуючи рекомендовану літературу, дайте докладну характеристику
слов’ян: розселення, улаштування, життя. Зверніть увагу, що предками
українського народу стали південні племена східних слов’ян. Цих слов’ян
називали антами. Антська держава (V – VІІ ст. н. є.).

Звернути увагу, що у VІІ – VІІІ ст. н.е. у слов’янських племен почався
процес виникнення держав. У східних слов’ян сформувався ряд  племінних
союзів, і на їх основі у IX ст.. виникла Давньоруська держава – Київська Русь. На
витоки української державності існують різні погляди: нормандська теорія і
теорія природо-історичного утворення Київської Русі. Використовуючи різні
джерела, з’ясуйте, яка теорія, на Ваш погляд, найбільш імовірна. Розкажіть про
особливості політики перших великих київських князів       ( до Володимира).

Використовуючи літературу, прослідкуйте як розвивалася давньоруська
держава, які проблеми і труднощі були. Зверніть увагу на період збирання
земель, на особливості політики київських князів. Які заслуги мають перед
державою Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах.
Особливу увагу зверніть на прийняття християнства.

Зверніть увагу, що за своїм політичним устроєм Русь належала до
ранньофеодальних країн Європи. За формою правління – монархія. Дайте
характеристику піраміди влади Київської Русі. Далі підкресліть, що розвиток
феодальних відносин призвів до утворення різних груп феодально-залежних
селян: смерди, закупи, рядовичі, раби, холопи, челядь. З’ясуйте значимість цих
груп залежних селян. Докладніше розкажіть про економічне положення
Київської Русі: розвиток землеробства, скотарства, ремесла, внутрішньої,
зовнішньої торгівлі.

З’ясуйте причини феодального роздроблення. При цьому слід мати на
увазі, що феодальне роздроблення не було випадковістю, і всі країни Європи
пройшли через нього. Аналізуючи питання про сутність і значення феодального
роздроблення, підкресліть, що за своєю суттю воно стало перехідним періодом
від ранньофеодальної держави до зрілого феодального суспільства. Разом з тим,
феодальне роздроблення знизило оборо здатність країни. Русь розпадається на 12
князівств (їх кількість постійно змінювалася), найбільшими з яких були:
Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське, Новгородська феодальна
республіка.

 Господарські заняття та особливості побуту. Розвиток землеробства,
скотарства, ремесла. Формування торговельних зв'язків. Особливості житла та
одягу. Виникнення писемності у східних слов'ян. Характерні особливості
давньоруської писемно-літературної мови. Старослов'янська мова.
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Походження слов'янської та східнослов'янської писемності. Види
письма. Церковна реформа князя Володимира. Роль релігії і церкви у
поширенні освіти. Розквіт київської писемної школи. Початкова та вища освіта.

Наукові знання. Філософська думка. Розвиток законодавства.
Переписування книг. Перші бібліотеки.

Розвиток літератури. Перекладна література. Жанри оригінальної
літератури: ораторсько-проповідницька, повчальна та паломницька проза,
агіографія, літописання, героїчний епос. «Слово о полку Ігоревім».

Особливості давньоруського мистецтва. Архітектура: дерев'яна і кам'яна.
Оборонне, житлове і культове будівництво. Видатні архітектурні пам'ятки

Київської Русі. Монументальне мистецтво, іконопис, книжкова мініатюра.
Давньоруська скульптура. Прикладне мистецтво: церковне і народне. Музика.
Театральні видовища. Значення християнства для розвитку давньоруської
культури. Історичне значення культури Київської Русі.

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Назвіть перші державні утворення на українських землях.
2. Доведіть вагоме значення заснування Києва; згадайте, коли він

постав на березі Дніпра.
3. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних

слов'ян.
4. Охарактеризуйте основні теорії походження Київської Русі,

наведіть їх аргументацію.
Яка теорія походження Київської Русі здається вам більш обгрунтованою?

Поясніть чому?
5. Проаналізуйте аргументацію прихильників та опонентів

існування єдиної  давньоруської народності в межах Київської Русі.
6. Доведіть, що поняття "Русь" і "руський" є тотожними поняттям

"Україна" і "український".
7. Проаналізуйте вплив запровадження християнства на політичне

життя Київської Русі.
8. Розкрийте основні тенденції політичного розвитку Київської Русі

в другій половині XI-першій половині XII ст. Яка із них стала домінуючою і
чому?

9. Виведіть закономірності, порівнюючи процеси політичної
роздрібненості у Київській Русі та країнах Західної Європи.

10. Яке  значення в історії Європи мала Київська Русь?
11.  Які першовитоки має культура Київської Русі?
12. У що вірили наші далекі предки?
13. Що таке язичництво?
14. Як сприймали русичі процес християнізації?
15. Який вплив справило християнство на процеси розвитку культури

Київської Русі?



22

16. Що нового було привнесено у державну систему освіти за часів
князювання Ярослава Мудрого?

17. Які ви знаєте провідні жанри оригінальної літератури Київської Русі?
18. Чи стала перекладна література першоджерелом для процесів

становлення і розвитку оригінальної літератури Київської Русі?
19. Кого ви назвете з видатних діячів культури Київської Русі?
20. Коротко охарактеризуйте основні жанри образотворчого мистецтва

Київської Русі? Чи існували тоді художні школи, цехи, майстерні?
21. Що становлять собою мозаїки та фрески. Чи можна їх віднести до

оригінального вітчизняного мистецтва?
22. Які види прикладного мистецтва набули високого розвитку та

поширення на Русі?

 Література
   1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,   2006. – С. 9 – 94.
 2. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. /М.С.

Грушевський. – К., 1990. − С. 5-65.
3. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1991, т.1,

С. 47-82, 86-146.
4. Субтельний О. Україна: Історія. /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 17-60
5. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,

Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. –С. 44-80.

Тема 2. Практичні заняття 3-4. Політичний, соціально-економічний
та культурний розвиток українських земель в складі Литви, Польші та
Речі Посполітої (4 год.).

Практичне заняття № 3
Мета заняття.
Загальна: формування у студентів знань з історії та культури України

польсько-литовської доби, особливостей державної політики Великого
князівства Литовського та Речі Посполитої.

Конкретна:
а) знати – хронологічні рамки даного історичного періоду,

найважливіші історичні події, просування литовців на українські землі і
утворення Литовсько-Руської держави, причини експансії Польщі, соціально-
економічне та політичне становище українських земель; матеріальну та
духовну культуру українського народу в умова іноземного панування. Загальні
відомості про культурно-історичний процес. Найважливіші етапи в розвитку
культури українського народу в литовсько-польську добу. Провідних діячів
науки і культури, які визначили характер і особливості культури .

б) вміти - визначати місцезнаходження різних українських земель цього
періоду на карті; пояснювати причини захоплення українських земель
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литовськими феодалами; порівнювати різні етапи литовського панування;
аналізувати вплив державницьких традицій українців на становище у Великому
князівстві Литовському; обґрунтовувати відмінності у становищі українського
народу під владою Литви та Польщі; оцінювати значення входження
українських земель до Речі Посполитої. Збагачувати власну духовну культуру
шляхом самоосвіти, систематично працювати над вдосконаленням культурно-
освітніх знань. Розрізняти особливості світобачення культури українського
народу в литовсько-польську добу.

Основні поняття: експансія, інкорпорація, кондомінімум, асиміляція,
ослов’янення, автономія, унія, Річ Посполита, Пани-Рада, шляхта, магнати,
єзуїти, сейм, Собор, воєводство, повіт, Литовські статути, панщина, фільварок,
волоки, васалітет, сузеренітет, Магдебурзьке право, магістрат, братства,
Реформація.

План
2.1 Перехід Волині і Наддніпрянщини під владу Литви
2.2 Підсилення експансії феодальної Польщі. Люблінська унія 1569 р.
2.3 Культура України 14-16 ст.
Методичні  рекомендації:

Необхідно зазначити, що в XІІІ – XV ст., послаблені золотоординським
ігом, українські землі стали об’єктом захоплення іноземними державами.
Докладніше розкажіть про перехід Волині та Наддніпрянщини під владу Литви,
з’ясуйте причини швидкого захвату українських земель. Далі охарактеризуйте й
дайте оцінку політиці Литви, на загарбаних землях. При цьому, треба визначити,
що 9/10 території Литовської держави становили українські та білоруські землі.
Поміркуйте, як це вплинуло на життя всього Великого князівства Литовського.
Кревська унія.

Розкажіть про посилення експансії феодальною Польщею. Коли був
здійснений захват Галичини Польщею? Зверніть увагу на
причини війни між Польщею та Великим князівством Литовським, який
результат цієї війни. Які зміни відбулися у соціально-економічному та
політичному аспектах? З’ясуйте зміст, наслідки, значення Люблінської та
Брестської уній.

 Діалог та взаємодія національних культур у Речі Посполитій.
Етноконфесійна ситуація у Великому князівстві Литовському та Речі
Посполитій. Ідеї Реформації та формування національних культур.

Доцільно звернути увагу на окремі здобутки української культури. У
часи Семена Олельковича*  відбудовували зруйновані татарами київські храми,
насамперед Софійський собор, заново переписали Києво-Печерський патерик
(1460, 1462), з’явилися українські рукописні книги «Листвиця» (1455),
«Златоструй» (1474).

Нове відчуття світу, розуміння ролі людини у світі, бажання передати
власні знання і досвід майбутнім поколінням привели до виникнення
українського книгодрукування. У Кракові наприкінці XV ст. вийшли перші
чотири книжки, надруковані кирилицею церковнослов’янською мовою. Дві з
них – «Часослов» і «Осмогласник» (тобто Октоїх) – мають позначення про
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закінчення їхнього друку в Кракові 1491 р. міщанином-німцем Швайпольтом
Фіолем. Тим самим шрифтом надруковані «Тріодь пісна» і «Тріодь цвітна».

Формуванню до цього часу незнаної на Русі відкритої міської культури
поліетнічного типу та проникненню впливових у той час в Західній Європі
гуманістичних ідей. Першою з-поміж ознак, що свідчили про світоглядні зміни
в міському побуті, можна вважати зміну ставлення до книги. З предмета
сакральної або принаймні наближеної до духовної сфери книга перетворилась
на знаряддя пізнання.

Ранній гуманізм в українській культурі ознаменований діяльністю
провідних учених, вихідців із українських земель: Ю. Дрогобича, Павла Русина
(1470–1517), Станіслава Оріховського-Роксоляна (1513–1566)*  та ін.

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Охарактеризуйте «оксамитове» литовське проникнення як перший
етап приєднання українських земель до Великого князівства Литовського.

2. Поясніть принцип білоруско-литовської еліти щодо звичаїв в
українських землях: «Ми старовини не рухаємо і новини не вводимо».

3. Назвіть ознаки «ослов’янення» литовських правителів.
4. Чи є підстави характеризувати Литовську державу як литовсько-

руську, як це роблять деякі українські історики? Аргументуйте свою точку
зору.

5. Доведіть, що поява литовсько-руської опозиції пропольській
політиці князя Ягайла спричинила втрату залишків автономії українськими
землями.

6. Охарактеризуйте наслідки укладення уній для українського народу.
7. Наведіть ознаки політичної, економічної та культурно-духовної

колонізації українського народу з боку польської шляхти.
8. Згадайте, коли була заснована Вінниця? Хто з литовських

правителів завоював Поділля?
9. Проаналізуйте, у чому полягає історичне значення Грюнвальдскої

битви.
10. Поясніть значення введення Магдебурзького права. Які українські

міста першими його отримали?
11. Специфіка соціальної і культурної ситуації в польсько-литовську

добу.
12. Розвиток освіти в польсько-литовську добу.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,   2006. – С. 95 – 151.
2. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. /М.С.

Грушевський. – К., 1990. − С. 94-152.
3. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1991, т.1,

С. 3-50, 90-180.



25

4. Субтельний О. Україна: Історія.  /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 69-97,
115-131.

5. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,
Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. С. 81-88.

Практичне заняття №4
Мета заняття.
Загальна: формування у студентів знань з історії та культури  України

другої половини 16 – першої половини 17 ст.
Конкретна:
а) знати – хронологічні рамки даного історичного періоду;

найважливіші історичні події з історії українського козацтва; причини, хід та
наслідки Визвольної війни українсткого народу під проводом Б.
Хмельницького;  матеріальну та духовну культуру українського народу в
умовах  іноземного панування і формування нового стану – українського
козацтва.

б)  вміти - визначати місцезнаходження історичних подій цього періоду
на мапі; пояснювати причиниВизвольної війни; порівнювати різні етапи
формування козацької державності; культурний розвиток культури доби
козатчини.

Основні поняття: козак, Запорозька Січ, кіш, національна еліта,
церковний розкол, народне повстання, національно-визвольна  війна,
національна революція, “березневі статті”, козацька держава, спадковий
гетьманат.

План
2.4 Причини виникнення козацтва. Запорізька Січ. Політичний

устрій. Козацько-селянські війни кінця XVIст.
2.5 Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр.
2.6 Ліквідація польсько-шляхетського режиму. Організація держави.

Договір з Москвою 1654 р.
2.7 Культура України 16 – першої пол. 17 ст.

 З’ясуйте причини виникнення козацтва, розкажіть про перші відомості
про українських козаків. Охарактеризуйте життя, побут та заняття козацтва. Як
виник козацький центр «Запорізька Січ». Відокремте основні риси суспільного
устрою Запорізької Січі. Розкажіть про роль козацтва в боротьбі проти агресії
Туреччини та Кримського ханства. Значення виникнення козацтва.

З’ясуйте причини визвольного руху в Україні наприкінці XVI ст. Зверніть
увагу на найважливіші козацько-селянські повстання під керівництвом
Косинського, Наливайка. Діяльність гетьмана Сагайдачного, роль козацтва в
антифеодальних повстаннях. Проаналізуйте причини та значення козацько-
селянських повстань XVI століття.

Показати підсилення політичного, економічного, соціального,
національного і релігійного (католицизм) гноблення зі сторони феодальної
Польщі по відношенню до українського населення. Особливо виділити наступ
польського уряду на права козаків  після поразок козацьких повстань кінця XVІ
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– початку XVІІ ст. Далі слід зупинитися на військових діях 1648-1649 рр. –
Жовті Води, Корсунь, Пилявці, Зборів.
     На яких умовах було укладено Зборівський договір, дайте йому оцінку. З 1651
р. починається другий етап військових дій – Зборів, Київ, Батіг, Жванець.
Розкрийте умови Білоцерківського мирного договору.

Почніть з того, які цілі переслідував Б.Хмельницький і козаки на початку
військової компанії, що змінилось у його поглядах після перших великих
перемог над поляками? Як йшло формування політичного, соціального,
економічного, військового устрою козацької держави?

Розкажіть про дипломатичні переговори Хмельницького з Туреччиною,
Угорщиною, Швецією, Росією в пошуках союзників проти Польщі. Чому
Б.Хмельницький орієнтується на Москву? Опишіть хід переговорів і суть
Березневих статей 1654 р. Як трактували і трактують Переяславський договір
історики різних країн і напрямів?

Розвиток права ("Литовські статути"). Просвітницька діяльність єзуїтів.
Діяльність П. Скраги. Віленський університет (1578 р.). Архітектура.
Фортифікаційні споруди. Українська культура в боротьбі за православну
духовність і національну ідентичність

Формування освітньої системи. Стан і характер освіти в Речі
Посполитій. Митрополит Петро Могила. Києво-Могилянська колегія - духовно-
культурний центр православного населення.

Лексикографічні праці ("Граматика" Л. Еласонського, "Адельфотес"
(1591 р.), "Граматика" Л. Зизанія (1596 р.), "Граматика словенська"
М. Смотрицького (1619 р), "Граматика слов'янська" І. Ужевича (1643 р.)та ін.).

Друкарство та його значення в утвердженні культурно-конфесійної
свідомості. Діяльність І.Федорова.

Полемічна публіцистика (С. Ожеховський, Г. Смотрицький,
В. Суразький, С. Зизаній, Христофор Філалет, Клирик Осірозький,
 Вишенський, М. Смотрицький). Розробка концептуальних основ історії
("Синопсис" (1674 р.)). Віршування (Г. Смотрицький, А Римша, Тараеій
Земка). Драматичні жанри (П. Беринда, А. Скульський, І. Волкович,
Я. Гаватович).

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Які умови виникнення українського козацтва?
2. Коли і як виникла Запорозька Січ, її устрій і значення для

українського народу?
3. Хто такі реєстрові козаки?
4. Дати характеристику військового мистецтва козаків.
5. Проти кого козаки ходили походами?
6. Які причини козацько-селянських повстань проти польської

шляхти?
7.Які причини, передумови і характер Української національної

революції?
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8. Дати характеристику основних воєнно-політичних подій 1648-1654
рр. Розкрити основні положення Зборівського і Білоцерковського миру.

9. Якою була зовнішня політика Б. Хмельницького?
10. Охарактеризувати устрій і значення Української гетьманської

держави.
11. Як розвивалися воєнні події після Переяславської Ради?
12. Коли помер Б. Хмельницький і яке його місце в історії України?
13. Роль князя Василя-Констянтина Острозького у відродженні

національної культури.
14. Діяльність Острозького науково-освітнього осередку.
15. Діяльність науково-освітнього осередку Львівського Успенсь-кого

братства.
16. Розвиток українського друкарства та видавничої справи.
17. Діяльність науково-освітніх та видавничих осередків Києва.
18. Полемічна література.
19. Значення єзуїтських, протестантських та уніатських освітніх закладів

в українській культурі доби Ренесансу.
20. Пам’ятки архітектури та скульптура.
21. Розкрийте основні напрями розвитку образотворчого мистецтва.
22. Особливості музичної культури України цього періоду.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,   2006. – С. 95 – 151.
2. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. /М.С.

Грушевський. – К., 1990. − С. 94-152.
3. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1991, т.1,

С. 3-50, 90-180.
4. Субтельний О. Україна: Історія.  /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 69-97,

115-131.
5. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,

Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. С. 89-116.

Тема 3. Практичне заняття 5. Козацька державність у другій
половині 17 – 18 ст. (2 год.)

Мета заняття.
Загальна: розглянути причини та наслідки громадянської війни в

Україні у др. пол. ХУІІ ст., акцентуючи увагу на пошуках українськими
гетьманами союзників у боротьбі за національну державність, на створенні
власних концепцій політичного устрою Гетьманщини. Проаналізувати
становище України у складі Польщі та Російської імперії, наголосити на
визвольних змаганнях українського народу, що привели до послаблення
Польщі та її поділу.
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Конкретна:
а) знати – хронологічні рамки доби Руїни, Гетьманщини, фактичний

матеріал про діяльність гетьманів Правобережжя і Лівобережжя, втручання
Росії у внутрішні справи України, про ліквідацію української козаччини і
російську колонізацію півдня України, ліквідацію української автономії;
загальні відомості про культурно-історичний процес.Провідних діячів науки і
культури, які визначили характер і особливості культури доби
козатчини.Найважливіші етапи в розвитку вчених української инауки.

б)  вміти - аналізувати аналізувати спроби виходу з кризи різних
гетьманів, їхню політичну орієнтацію та причини невдач національно-
визвольних спроб гетьманів доби Руїни; визначити причини кризи державності
та втрати автономії; характеризувати становище українських земель у складі
Російської імперії та Польщі; визначати наслідки гайдамаччини та Коліївщини
у політичному становищі Польщі; обґрунтовувати значення осіб І.Мазепи та
П.Орлика в історії державотворення України; культурний розвиток культури
доби козатчини. Розрізняти особливості світобачення цієї культурно-історичної
епохи; давати порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної культур.

Основні поняття: Гетьманщина, Слобідська Україна, Андрусівське
перемир’я, Руїна, Малоросійські колегії, кріпосне право, поділи Польщі,
інкорпорація, Барська конфедерація, гайдамаччина, Коліївщина,опришки,
козацьке барокко, Київо-Могилянська академія.

План
3.1 Криза української державності. Руїна
3.2 Гетьманство І.С.Мазепи. Конституція П.Орлика
3.3 Занепад і ліквідація Гетьманщини. Розповсюдження суспільно-

політичних і економічних відносин Російської імперії на українських
землях.

3.4 Культурне  життя України в другій половині XVII - XVIII ст.
Методичні рекомендації:

Після смерті Б.Хмельницького на Україні почався процес кризи
державності, коли її територія фактично була поділена на 3 частини, їх гетьмани
проводили відповідну пропольську, проросійську й протурецьку політику,
розкажіть про це. Особливу увагу зверніть на Гадяцький договір 1658 р. й
політику Москви по обмеженню автономних прав Лівобережної України
(Гетьманщини).

Опишіть період правління в  Україні гетьмана І.Мазепи (1687-1708рр.),
його діяльність як політика, мецената й особистості. У чому, на Вашу думку,
причина зміни у відносинах з Росією й Петром І у період  Північної війни. Так
хто ж він – національний герой України чи зрадник? Наступник Мазепи Пилип
Орлик, знаходячись у еміграції, розроблює  першу демократичну Конституцію
України. Розкажіть коротко про неї, та її основні принципи.

Розкрийте адміністративно-політичний устрій України у складі Російської
Імперії після смерті І.Мазепи, які заходи по обмеженню прав України вживає
царський уряд у період правління гетьманів: І.Скоропадського, П.Полуботка,
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Д.Апостола, К.Розумовського. Діяльність Малоросійських колегій (1722-1727 рр.
та 1764-1786 рр.)
             У 1709 р. Запорізька Січ була зруйнована царськими військами. Яка ж
подальша її доля? Що сталося із запорізькими козаками після руйнації
Запорізької Січі військами генерала Т.Текеллі у  1775 р.? Наприкінці XVІІІ ст.
Гетьманщина як автономне утворення в межах Росії остаточно втратило свій
статус. Які українські території і до яких держав відійшли?

Слід показати соціально-економічне і політичне становище України
наприкінці XVІІІ ст.  у першій половині ХІХ ст., зверніть увагу на значне
погіршення становища більшості населення, його юридичне закріпачення.
З’ясуйте зміни, які відбулися на території України в адміністративно-
політичному управлінні і військовому устрої: знищення автономного устрою,
ліквідація полкового адміністративного поділу й створення намісництв −  ( 1780
р.) а згодом,  у 1796 − 1797 рр., Слобідсько -Української та Малоросійської
губерній. Реорганізація козацьких полків. Предметом уважного вивчення мають
стати питання розвитку нових економічних відносин, становлення нових класів.

 Самобутність українського бароко. Роль козацтва у розвитку бароко.
Просвітницька інтелігенція, її роль у житті суспільства (Я. Козельський,

В. Капніст, К. Сакович, Г. Сковорода). Зародження української етнографії
(Г. Калиновський, М. Цертелев, М. Максимович, І. Срезневський таін.)

Утвердження українського бароко в архітектурі. Фортифікаційне
будівництво, культові споруди (Львівський собор св. Юра, Ратуша у Бучачі та
ін.), містобудування. Шедеври українського архітектурного бароко
(Андріївська церква, Марийський палац та ін.). Садово-паркова і ландшафтна
архітектура (м. Біла Церква, Умань, Тростянець, Качанівка, Сокоринці та ін.).

Стильові і жанрові особливості образотворчого мистецтва
XVII - XVIII ст. Виникнення особливих жанрів в образотворчому мистецтві.
Монументальний живопис у дерев'яних та мурованих спорудах.

Український портретний живопис. Портрети козацької старшини
(Б. Хмельницького, П. Могили, М. Маклашевського, 1. Сулими та ін.) розвиток
геральдики. Зародження пейзажного і побутового живопису.

Специфіка іконопису XVII - XVIII ст. (роботи Ф. Сельковича,
М. Петрахновича). Гравюра.

Традиційні і нові літературні жанри: козацько-старшинські літописи
(Г Грабянка, С. Величко, Самовидець, П. Симоновський, О. Шафонський та
ін.); полемічна література; панегірична, релігійно-філософська, соціально-
нобутова, історична поезія. Бурлескно-травестійні твори. Розвиток громадської
і любовної лірики. Мемуарно-історична проза. Творчість Г. Сковороди.

Книгодрукування. Видавничі осередки і друкарні . Біблія і літературні
видання.

Формування музичної освіти в Україні (Січова співацька школа, Києво-
Могилянська академія, Глухівська співацька школа та ін.), музика
Д. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя. Інструментальна музика.
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Театр козацького бароко. Шкільний театр. Містерія, мораліте, інтермедії,
інтерлюдії. Драми Г. Кониського, Ф. Прокоповича, Д. Туптала та ін. Вертепні
вистави.

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Які фактори зумовили громадянську війну в Україні у др. пол.
ХVІІст.?

2. Які наслідки мав період "руїни" для української нації, державності
та культури?

3. Які факти свідчать про обмеження автономії Козацької держави
(Гетьманщини) російськими царями протягом другої половини XVII ст.?

4. Якими засобами здійснювалася інкорпорація українських земель
Російською і Австрійською імперіями?

5. Охарактеризуйте політичні наслідки правління І.Мазепи.
6. Які елементи демократичного устрою були передбачені у конституції

П.Орлика?
7. Яку роль відігравала Запорозька Січ у ХVІІІ ст.? Чому російський

царизм її ліквідував?
8. Чому польський уряд пішов на відновлення козацького

самоврядування на Правобережжі наприкінці ХVУІІст.?
9. Яку роль відігравала гайдамаччина і Коліївщина у розгортанні

національно-визвольної боротьби?
10. Назвіть основні причини та наслідки поділу Польщі.
11. Етимологія та суть визначення «козацьке бароко».
12. Освітня діяльність Києво-Могилянської академії.
13. Наукова діяльність Києво-Могилянської академії.
14. Літературна спадщина доби Бароко в українській культурі.
15. Театральне та музичне мистецтво.
16.Барокова архітектура на території Гетьманщини.
17.Барокова скульптура та образотворче мистецтво Гетьманщини.
18. Особливості культурно-історичних процесів доби Бароко на

західноукраїнських землях та Правобережжі.
19. Стан освіти на західноукраїнських землях та Правобережжі.
20. Архітектура бароко Львова та інших міст Західної України.
21. Дерев’яна архітектура доби Бароко в Україні.
22. Пам’ятки скульптури на західноукраїнських землях та Право-

бережжі.
23. Барокове образотворче мистецтво.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,      2006. – С. 160 – 200.
2. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. /М.С.

Грушевський. – К., 1990. − С. 94-152, 203-320.
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3. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1991, т.1,
т.2,    С. 3-50, 90-180, 268-316.

4. Субтельний О. Україна: Історія. /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 69-97,
115-144, 146-162.

5. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,
Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. С. 118-142.

Тема 4. Практичне заняття 6. Історія та культура України у 19 - на
початку 20 ст. (2год.)

Мета заняття.
Загальна: розглядаючи суспільно-політичні рухи в Україні у першій

пол. ХІХ ст., підвести студентів до думки про логічну появу українських
політичних організацій; довести, що розгортання національного руху досягає
рівня національного відродження; ознайомлення студента з головними
особливостями розвитку української культури 19 початку 20 ст, звернути увагу
на проблеми взіємовідносин особистості і світу в модерністській концепції
культури, проаналізувати особливості українського неоромантизм.

Конкретна:
а) знати – хронологічні рамки доби, фактичний матеріал про діяльність

політичних організацій протягом ХІХ - поч. ХХ ст.; загальні відомості про
культурно-історичний процес; загальні відомості про культурно-історичний
процес; провіднх діячів науки і культури, які визначили характер і особливості
української культури ХІХ.;. найважливіші етапи в розвитку української
культури.

б) вміти - визначати особливості становища українських земель в складі
Російської та Австро-Угорської монархій; визначити зміст національного
відродження ХІХ ст. значення та вплив української культури і мови на
формування національно-визвольного руху, аналізувати процес створення
політичних організацій протягом ХІХ - поч. ХХ ст.; характеризувати наслідки
революційних подій для українського суспільства; обґрунтовувати політичні
прагнення української еліти; дати оцінку громадській діяльності Т.Шевченка,
П.Куліша, М.Драгоманова, М.Грушевського та ін.

Основні поняття: Малоросійська губернія, намісництво, імперія,
малоросійство, комісія в справах західних губерній, Інвентарні правила (1847
р.), реформи Габсбургів, Барбареум – греко-католицька семінарія у Відні,
Львівський університет та „Студіум рутенум”, декабристи, „Союз порятунку”,
„Руська правда” Пестеля, Братство тарасівців, Кирило-Мефодіївське
товариство, книга Буття українського народу, „Народні будителі”, „Руська
трійця”, альманах „Русалка Дністрова”, „Весна народів”, Головна Руська Рада,
„Зоря Галицька”, Празький конгрес,  „Галицько-руська матиця”, товариство
"Просвіта", літературне товариство ім. Т.Г.Шевченка, москвофіли, народовці,
громади, хлопоманство, земства, політичні партії.
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План
4.1 Національно – визвольний рух в Україні у першій половині ХІХ

ст.
4.2 Реформи 60-80 рр. ХІХ ст. у Росії і їх значення для України
4.3 Економічний і соціальний розвиток України (друга пол. ХІХ –

початок ХХ ст.) Зростання національно-визвольного руху в Україні.
4.4 Причини та наслідки революції 1905-1907 рр. Реформи

П.А.Столипіна
4.5 Українська культура XIX ст.

Методичні рекомендації:
Розглядаючи перше питання, слід проаналізувати особливості розвитку

селянського руху в Україні на поч. ХІХ ст.  повстання військових і поселенців у
Чугуєві 1819 р., повстання Кармелюка, Звонаренка та ін. Покажіть процес
формування української інтелігенції й зростання опозиційних настроїв у її
середовищі, вплив ідей Західної Європи на підйом визвольного руху в Україні.
Виникнення перших політичних організацій. Зверніть увагу на формування
ліберальної течії в українському русі, програму і практичну діяльність Кирило -
Мефодіївського братства.

Відповідаючи на друге питання,  проаналізуйте причини скасування
кріпацтва  сам процес визволення селян. Позитивні і негативні наслідки аграрної
реформи 1861 року й вплив на соціально - економічний розвиток України.
Зазначаючи позитивні моменти у проведенні судової, військової, земельної
реформ, вкажіть причини непослідовності, половинчастості у застосуванні їх на
практиці.

У третьому питанні,  визначаючи вплив реформ 60-80 рр. ХІХ ст. у Росії,
покажіть процес становлення, розвитку і модернізації економіки України у
післяреформений період. Подумайте над особливістю становлення економіки
України, як національної окраїни ( колонії) Російської Імперії, згадавши при
цьому переселенську політику уряду до Сибіру і на Далекий Схід. Укажіть
специфіку взаємовідношень українського капіталу з російським, польським у
боротьбі за український ринок. Покажіть роль іноземного капіталу в
економічному розвитку України, особливості формування в Україні робітничого
класу й буржуазії.

Необхідно розкрити суспільно-політичну направленість, характер
діяльності земств, організацію громад в Україні, їх програми і культурно-
просвітницьку діяльність. Розкажіть про процес зародження українського
соціалізму. Концепція  етичного суспільного соціалізму М. Драгоманова та її
вплив на формування українського суспільно-політичного руху у кінці ХІХ − ХХ
ст. Характер і взаємовідносини громадськості Східної і Західної України.

Становлення і розвиток політичних організацій в Україні, ментальність і
Ідеологія нового покоління українців. «Національне» і «Соціальне» у процесі
диференціації українського політичного руху і його основні течії: самостійно-
націоналістична, ліберально-демократична. Програмні й організаційні основи
українських політичних партій початку ХХ століття. Проблеми співвідношення
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загальноросійських і українських політичних елементів в національному
суспільному процесі.

Проаналізувати політичну ситуацію в Російській імперії на початку ХХ
ст. Зверніть увагу на те, що рух ХІХ і ХХ ст. характеризується як завершення
промислового перевороту й перехід до індустріалізації, сутність якого полягла в
розбудові великої машинної індустрії, а це, в свою чергу, призводило до якісних
змін структури господарства: промисловий сектор економіки переважав над
аграрним, важка промисловість над легкою. Згадайте економічну кризу 1900-
1903 рр., депресію 1904 − 1908 рр., промислове піднесення 1909-1913 рр.

Проаналізувати причини першої Російської революції. Особливо
звернути увагу на поширення серед революціонерів терористичних форм
боротьби 1906-1907 рр. (У Російській імперії було вбито 97 тис. посадових осіб,
на П.Столипіна було здійснено 10 замахів). Подумайте, чи є ефективним шлях
терору.

До п’ятого питання.
Перетворення «українства» з культурної та культурно-етнічної категорії в

політичну. Питання національної культури в перших українських політичних
організаціях (Кирило-Мефодієвське товариство, "громади", «хлопомани»).
Українська суспільно-політична думка (М. Костомаров, П. Куліш, В. Каразін,
М. Максимович).

Початок національно-культурного будівництва. Формування
національної еліти. Історичні дослідження (Д. Бантиш-Каменський, П. Куліш,
М. Маркевич та ін.)

Освіта. Перші університети. Поява інтелігенції. Народництво. Недільні
школи (X. Алчевська, барон М. Корф).

Мовне питання (О. Павловський, І. Войцехович, І. Срезневський).
Формування національних образів українського життя в творах художньої
літератури (М. Гоголь, Т. Шевченко, Марко Вовчок, Г. Квітка-Основ'яненко,
Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко).

Українське мистецтво XIX ст. Архітектура. Стиль модерн
(В. Городецький, Г. Гай, О. Бекетов, В. Кричееський, К. Жуков).

Образотворче мистецтво. Монументальний, історичний, пейзажний,
жанровий та портретний живопис (С. Васильківський, І. їжакевич, О. Мурашко,
І. Труш, О. Новаківський, брати Кричевські. Художники-експресіоністи (О.
Богомазов). Скульптура (М. Паращук, А. Попель, О. Архипенко, І.
Кавалеридзе). Товариство пересувних художніх виставок (1870 р.).

Музичне мистецтво. Поява великих музичних форм. Творчість
композиторів М, Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, С. Людкевича.

Український театр. Перехід від аматорського до професійного театру
(І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, М. Кропивницький, І. Карпенко-
Карий).

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та
умінь

1. Визначте причини поразки виступу декабристів.
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2. Хто з декабристів був правнуком українського гетьмана?
3. Порівняйте бачення ролі й місця України в документах Кирило-

Мефодіївського братства та декабристів.
4. Охарактеризуйте основні реформи австрійського уряду в Західній

Україні в першій половині ХІХст.
5. Порівняйте рух опришків та повстання селян на чолі з Лук’яном

Кобилицею.
6. Розкажіть про створення українських національних партій в

Україні.
7. Як розгорталася боротьба у І та ІІ Державних думах за автономію

України та українізацію освіти?
 9. Як різнилися погляди кирило-мефодіївців щодо шляхів реалізації

суспільних перетворень?
10.     Що означає поняття «національна самосвідомість»?
11. Яких видатних науковців з України 19ст., ви знаїте?
12. Чому ми вважаємо Тараса Шевченка засновником сучасної культури

українського народу?
13. Охарактеризуйте здобутки української суспільної думки 19ст?

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. /О.Д. Бойко. – К.:

Академвидав.,         2006. – С. 209 – 313.
2. Дорошенко Д. Нарис Історії України. /Д. Дорошенко. − Львів, 1992, т.2,
3.  Субтельний О. Україна: Історія. /О. Субтельний. − К. 1991. − С. 69-97,

115-144, 146-162.
4. Історія української культури: навч. посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова,

Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. С.160-219.

Змістовий модуль 2. Україна ХХ – початку ХХІ ст.

 Тема 5. ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА УКРАЇНИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ
ДОБИ (1917-1920 РР.) (2 год.).

Мета вивчення: набуття знань про основні події в історії України у
період Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР;
визначити особливості внутрішньополітичних процесів в Україні протягом
1917-1920 рр..

Засоби навчання: карта «Українська революція та боротьба за
збереження державної незалежності України (1917-1920 рр.)», навчальна
література.

Поняття та терміни: «світова війна», «Галицько-Буковинське генерал-
губернаторство», «автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР»,
«Генеральний Секретаріат», «Вільне козацтво», «Народний секретаріат»,
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«Директорія», «соборність», «отаманщина», «воєнний комунізм», «Чортківська
офензива», «Київська катастрофа»

Практичне заняття № 7.
1.1 Перша світова війна та її наслідки.
1.2 Політична ситуація в Росії та Україні післі Лютневої революції.

Утворення та діяльність Центральної Ради.
1.3 Жовтнева революція в Петрограді. 3 та 4 Універсали Центральної

Ради. Брестський мир та його наслідки для України.
1.4 Культурна політика Центральлної Ради.
1.5 Україна періоду Гетьманат та Директорії.
1.6 Встановлення Радянської влади в Україні.
1.7 Культурне життя в Україні у революційну добу.

Література
1. Винниченко В. Відродження нації. – К., 2009.
2. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.. Нариси політичної історії. –

К., 1993.
3. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Т.І-ІІ. – К., 2002.
4. Матвієнко В. Українська дипломатія 1917-1921 років: на теренах

постімперської Росії. – К., 2002.
5. Політична історія України. ХХ століття / Під. ред. В.Ф. Верстюка,

В.Ф. Солдатенка. – К., 2003. – Т. 2.
6. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби

творення і причини поразки. – К., 2003.

Методичні рекомендації

 Політичні течії і партії в умовах першої світової війни. "Спілка
визволення України, Головна Українська Рада. Українські січові стрільці.

Економічне становище на Україні в роки війни., господарська розруха і
погіршення становища трудящих мас. Визрівання загальнонаціональної кризи в
країні та розвиток революційного руху серед робітників і селян, солдатів"
Лютнева буржуазно-демократична революція і піднесення національно-
визвольного руху на Україні, нормування Рад робітничих, селянських і
солдатських депутатів. Створення Центральної Ради, її соціальна база,
програма. М. С. Грушевський, В.К. Винниченко.

Розвиток подій на Україні між лютим і жовтнем 1917 р. Всеукраїнський
національний конгрес 7-8 квітня 1917 р. П Всеукраїнський з'їзд. С.В. Петлюра.
Універсали центральної Ради. Липневі події в Петрограді і Центральна Рада.

Перемога збройного повстання в Петрограді і політика Центральної
Ради. Проголошення Української Народної Республіки. Політичні партії
України у виборах до Всеросійських Установчих зборів.

І Всеукраїнський з'їзд Рад та його рішення. Радянська державність.
Січневе збройне повстання в Києві. Брестський мир і Україна. Початок наступу
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німецьких та австро-угорських військ. Гетьманський переворот. Партійний
склад уряду П. Скоропадського, його внутрішня і зовнішня політика,

Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів і гетьманського
режиму. І з'їзд КП/б/У.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, прихід до
влади Директорії. Акт об'єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.

Відновлення і падіння радянської влади на Україні в 1919р. Захоплення
території України військами А. І. Денікіна і С.В. Петлюри. Конфлікт між
петлюрівцями і денікінцями. Зафронтове бюро ЦК КП/б/У. С. В. Косіор.
Визволення України від денікінських військ. Україна в період війни проти
білополяків та розгрому врангелівських військ. Ліквідація петлюрівського
фронту. Боротьба за владу Рад на Західній Україні.

Початок українізації освіти. Окремої уваги заслуговують здобутки у
вищій освіті та науково-дослідній роботі. Вже в 1917 р. за Центральної Ради до
існуючих інститутів, університетів додались Географічний інститут (Київ),
Київський юридичний інститут, Херсонський педагогічний інститут, Одеський
сільськогосподарський інститут, Харківська консерваторія та 9 учительських
інститутів, реорганізованих секре-таріатом освіти у вищі навчальні заклади.

Питання культурно-національного відродження Центральна Рада тісно
пов’язувала і з вирішенням проблеми поступової українізації державно-
адміністративного апарату, діловодства тощо.

Влітку 1917 р. з метою якнайшвидшого відродження націо-нального
образотворчого мистецтва українська інтелігенція та секретаріат освіти
розпочали підготовку до відкриття Української академії мистецтв. Академію
відкрито 18 грудня 1917 р.

Процес українізації культури під опікою Центральної Ради не оминув
ініціатив театральної еліти, яка вже 12 березня 1917 р. в театрі М. Садовського
провела перші театральні збори. За резуль-татами зборів розпочалася робота з
відкриття першого Українського національного театру. Становлення
національного театрального мистецтва тісно пов’язане з розвитком народної
музики, музичної освіти й хорео-графії.

Національна революція сприяла і відродженню української видавничої
справи. У Києві в 1918 р. діяло близько 40, Катеринославі – 6, Оде-сі – 5. Ці
видавництва масовими тиражами почали друкувати навчально-методичну,
художню, наукову, технічну літературу українською мовою. До очевидних
досягнень у культурній сфері слід зараховувати роботу над створенням
національної музейної та архівної справи.

Основні терміни і поняття
Анархізм – суспільно-політьична течія, що заперечувала необхідність

державної влади, виступала за повне самоуправління.
Антанта – блок європейських держав (Велика Британія, Франція,

Російська імперія), що сформувався у 1904-1907 рр. і об’єднав під час Першої
світової війни проти Німеччини та її союзників 20 держав.
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Українська Держава – офіційна назва України за правління гетьмана
П. Скоропадського (29 квітня - 4 грудня 1918 р.).

Український Національний Союз (УНС) – координаційний осередок
українських політичних партій (УПСФ, УСДРП, УПСР, УПСС) і культурно-
громадських, професійних організацій. Утворився на початку серпня 1918 року.

Найважливіші події
1917, 23 червня (10 червня) – прийнято І Універсал Центральної Ради.
1917, 16 липня (3 липня) – оголошено II Універсал Центральної Ради.
1917, 20 листопада (7 листопада) – Центральна рада прийняла III Уні-

версал, яким проголосила створення Української Народної Республіки.
1918, 25 січня (12 січня) – прийнято IV Універсал, який проголосив

незалежність УНР.
1918, 29 квітня – Центральна Рада схвалила проект Конституції УНР

(Статут про державний устрій, права і вольності УНР).
1918, 19 липня – початок загального страйку залізничників.
1918, 17 листопада – угода Директорії з Великою солдатською радою

німецьких військ про нейтралітет.
1918, 27 листопада – засновано Українську Академію Наук. Першим

президентом УАН став видатний учений В. Вернадський.
1919, 22 січня – проголошено Акт злуки двох українських держав –

УНР і ЗУНР в єдину країну.

1920, квітень  – Варшавська угода;
1921, березень  – Ризький мирний договір;
1921, р.листопад  – Другий «Зимовий похід» Армії УНР.

Тема 6. УКРАЇНА У 20-30 РР. XX СТ. СПОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. (4 год.)

Мета вивчення: набути знання про основні події в історії та культурі
України у 1920-х – 1930-х рр.;  з’ясувати особливості і наслідки радянської
модернізації для України.

Засоби навчання: карта «Українські землі у 1930-х – на поч. 1940-х
років», навчальна література.

Поняття та терміни: «неп», «безробіття», «трест», «індустріалізація»,
«коренізація», «автокефальна церква», «національні райони», «тоталітарний
режим», «п’ятирічка», «форсована індустріалізація», «стаханівський рух»,
«колективізація», «розкуркулення», «закон про п’ять колосків», «Голодомор»,
«чорна дошка», «розстріляне відродження», «ГУЛАГ», «паспортна система»,
«соціалістичний реалізм (соцреалізм)»

Практичне заняття № 8 Україна між двома світовими війнами (1921-
1939 рр.).
2.1 Внутрішня обстановка в країні після закінчення  Громадянської

війни. Перехід до нової економічної політики та її здійснення в Україні.



38

2.2 Національно-державне будівництво в Україні  у 20-30 рр. Утворення
СРСР.

2.3 Українізація: причини, суть, підсумки.
2.4 Форсована індустріалізація: цілі, методи, досягнення і негативні

наслідки.
2.5 Колективізація сільського господарства та її наслідки. Голод

1932−1933 рр. в Україні.
2.6 Утвердженн тоталітарного режиму.
2.7 Культура України в умовах тоталітаризму.

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.

Методичні рекомендації
Суспільно-політичне життя на Україні в 20-ті роки. Згортання

багатопартійності. Небільшовицькі  комуністичні  партії. Утвердження
монополії Комуністичної партії. Звуження ролі Рад у політичній системі"
Розвиток народного господарства України на засадах нової економічної
політики. Суперечливий характер політичного і економічного розвитку України
наприкінці 20-х у 30 рр. Національне державне будівництво. Політика КП/б/У
та інших політичних партій. Пошуки державного об'єднання радянських
республік. Союзних договір від 30 грудня 1922 р., його політична оцінка. Х.Г.
Раковський, Г.І. Петровський. Українізація: суть, наслідки. Кампанія проти
О.Я. Шумського. Згортання НЕПУ. Пагубні наслідки форсованої
індустріалізації та насильницької колективізації. Голод 1932-1933 рр. на
Україні, його причини, наслідки та національно-політичні аспекти.

Економічний розвиток України напередодні Великої Вітчизняної війни.
Західноукраїнські землі в 20-3 0-х роках. Розвиток національно-

визвольного руху на західноукраїнських землях. Діяльність політичних партій,
КПЗУ і Комінтерн. Створення Української військової організації / 1920 р/ ОУН.

Українізація 20-х рр. XX ст. та українська культура. Розвиток освіти.
Діяльність Всеукраїнської академії наук. Розмаїття літературного життя:
"Плуг" (А. Головко, П. Панч та ін.), "Гарт" (П. Тичина, В. Сосюра,
М. Хвильовий та ін.), ВАПЛІТЕ, "Молодняк", ВУСПП, "неокласики"
(М. Рильський, М. Зеров, П. Пилипович та ін.), "Авангард" тощо). Літературна
дискусія 1925-1928 рр.

Визначний реформатор українського театру Лесь Курбас. Драматургія
М. Куліша. Український мистецький авангард (К. Малевич, О, Архипенко,
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В. Татлін, А. Петрицький, О. Екстер, О. Богомазов, М. Бойчук та ін.).
Становлення українського кіномистецтва (О. Довженко). Злет музичної
культури.

Початок цілеспрямованої боротьби проти української інтелігенції.
Репресії у середовищі діячів освіти, науки, духовенства і митців. Втручання
партійного керівництва у сферу художньої творчості. Освіта, наука і мистецьке
життя довоєнного періоду.

Основні терміни і поняття
Геноцид – повне або часткове знищення окремих груп населення за

расовими, національними чи релігійними ознаками, один з найтяжчих злочинів
проти людства.

Голодомор – соціально-господарське явище, що виявляється в
позбавлені населення мінімуму необхідних продуктів харчування й призводить
до його вимирання, згубної зміни демографічної та соціальної структури
населення регіонів, а інколи й країн.

Єжовщина – кампанія тотальних репресій у СРСР 1936-1938 рр. із
великими „чистками ” і показовими політичними процесами.

Колективізація сільського господарства – об’єднання індивідуальних
сільських господарств у союзи, які засновуються на колективній власності на
засоби виробництва. У СРСР наприкінці 1920-х на початку 1930-х рр. була
проведена суцільна колективізація сільського господарства.

Робітничі факультети (робфаки) – загальноосвітні навчальні заклади в
СРСР у 1919-1940 рр. для підготовки робітників до вступу у вищі навчальні
заклади.

Найважливіші події
1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами

Антанти входження Бессарабії до складу Румунії;
1921–1923 рр. – голод в Україні;
1921 р. – утворення Української автокефальної православної церкви

(УАПЦ);
1922 р. – входження УСРР до складу СРСР;
1923 р. – початок політики «коренізації» в УСРР;
1923 р. – визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до

складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР;
1925 р. – проголошення курсу на індустріалізацію.
1925 р. – утворення Українського національно-демократичного

об’єднання (УНДО);
1928/1929–1932 рр. – перша п’ятирічка;
1928 р. – судовий процес у «Шахтинській справі»;
1929 р. – початок насильницької колективізації;
1929 р. – утворення Організації українських націоналістів (ОУН);
1930 р. – судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ);
1930 р. – проведення польською владою акції «пацифікації»;
1932–1933 рр. – Голодомор в Україні;
1934 р. – перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва;
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1937 р. – ухвалення Конституції УРСР;
1937–1938 рр. – «Великий терор»
1938 р. – надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-

Словаччини;
15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

Тема 7. УКРАЇНА В РОКИ ІІ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН (2 год.)

Мета вивчення: набуття знань про основні події в історії України у
1941-1945 рр.; простежити процес визволення України від німецьких
окупантів.

Засоби навчання: карта «Україна у Другій світовій війні»,
ілюстрації, портрети князів, навчальна література.

Поняття та терміни: «радянізація», «новий порядок», «План
«Барбаросса», «мобілізація», «евакуація», «план «Ост», «Голокост»,
«колабораціонізм», «рух Опору», «Український штаб партизанського руху
(УШПР)»,  «похідні групи», «Поліська Січ», «Східний вал», «випалена земля»,
«депортація».

Практичне заняття № 9
3.1 Друга світова війна
3.2 Український народ у роки Великої вітчизняної війни.
3.3 Культурне життя в умовах війни.

Література
1. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946-

1980). – К., 1999.
2. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
3. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки

історії. – К., 1995.
4. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного

руху (XIX ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1993.
5. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-

1928). –К., 1996.
6. Чорна книга України: Збірник документів, архівних матеріалів,

листів, доповідей, статей, досліджень, есе / Під ред. Ф. Зубанича. – К., 1998.

Методичні рекомендації

Вступ Червоної Армії на західноукраїнські землі 17 вересня 1939р.
Возз'єднання українських земель. Політика сталінського режиму на
західноукраїнських землях" Початок П світової війни її причини, характер.
Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку другої
світової війни"
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Напад фашистської Німеччини на СРСР. Український напрям в плані
"Барбаросса". Оборонні бої радянських військ на Україні. Бої в районі Харкова
на Донбасі та в Криму. Участь трудящих України в розгромі німецько-
фашистських військ під Москвою.

Україна під гнітом гітлерівських загарбників. Проголошення ОУН акту
відновлення державності 30 червня 1941 року та його наслідки. Створення та
діяльність УПА.

Всенародна боротьба в тилу фашистських військ на Україні. С.А.
Ковпак, О.Ф.Федоров. Провал фашистської політики на Україні.

Сталінградська битва. Лютнево-березневі бої 1943р. на Україні. Битва
під Курськом. Вихід радянських військ до Дніпра і визволення Києва.
Розгортання боїв на Правобережній Україні. Корсунь-Шевченківська битва.
Перемога в Криму. Визволення Західних областей України і Закарпаття.

Подвиги воїнів з України на фронтах Вітчизняної війни і народних
месників. Самовіддана праця трудящих України в східних районах СРСР,
Діяльність вчених, діячів літератури і мистецтва України в роки Великої
Вітчизняної війни. Проблема визнання західних кордонів СРСР. Кримська
конференція і Україна. Участь України у створенні і роботі ООН. Підсумки і
уроки другої світової війни для України.

Діяльність наукових та навчальних закладів, преса, радіо, театр,
образотворче мистецтво, кіно у час Другої світової війни. Творчість визначних
митців (М. Бажан, А. Малишко, Б. Лятошинський, А. Штогаренко,
О Шовкуненко, М. Глущенко, М. Дерегус та ін).

Основні терміни і поняття
Дивізія «Галичина» – перша українська дивізія Української

національної армії – українська військова частина, яка у 1944-1945 рр. воювала
на боці гітлерівської Німеччини.

Колабораціоністи – особи з місцевого населення, які співпрацюють із
загарбниками під час окупації якої-небудь країни.

Рейкова війна – назва великої операції радянських партизанів у серпні-
вересні 1943 р. з метою виведення з ладу залізниць на окупованих територіях.

Найважливіші події
1939, 23 серпня – радянсько-німецький договір про ненапад і таємний

протокол до нього («пакт Молотова–Ріббентропа»);
1939, 1 вересня – початок Другої світової війни;
1939, 17 вересня – вторгнення Червоної армії на територію Західної

України;
1940, червень – вторгнення Червоної армії  на територію Бессарабії та

Північної Буковини;
1941, 22 червня – напад Німеччини на СРСР;
1941, 30 червня – проголошення Акта відновлення Української Держави;
1942, 14 жовтня – створення Української повстанської армії (УПА);
1942, грудень – початок вигнання нацистських загарбників з України;
1943, 6 листопада – визволення Києва від нацистських окупантів з
1944, січень – лютий – Корсунь-Шевченківська наступальна операція;
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1944, 28 жовтня – завершення вигнання нацистських окупантів зі  всієї
території України;

1945, 9 травня – День Перемоги над нацистською Німеччиною;
1945, 2 вересня – завершення Другої світової війни.

Тема 8. УКРАЇНА В ПОВОЄННІ РОКИ (1945 – 1990 – ті рр.) (4 год.)

Мета вивчення: набуття знань про особливості хрущовської
«відлиги» в Україні;; визначити основні тенденції розвитку суспільних
процесів в Україні у напр. 1950-х – пер. пол. 1960-х років. Набути знання про
головні економічні, соціально-політичні та культурні причини кризи
радянської системи в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.; визначити
основні течії дисидентського руху в Україні.

Засоби навчання: карти - «Україна у повоєнні роки», «Соціально-
економічний розвиток України у др. пол. 1960-х – сер. 1980-х рр.», портрети
українських дисидентів, навчальна література.

Поняття та терміни: «відбудова», «операція «Вісла», «ждановщина»,
«лисенківщина», «холодна війна», «десталінізація», «культ особи»,
«лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», «раднаргоспи»,
«шістдесятники», «дисидентство», «хрущовки», «застій», «дефіцит»,
«розвинений соціалізм», «номенклатура», «русифікація», «самвидав»,
«тамвидав», «правозахисник», «Конституція розвинутого соціалізму»,
«перебудова», «гласність», «плюралізм», «багатопартійність», «суверенітет»,
«інфляція», «ринкові відносини», «референдум».

Практичне заняття № 10
4.1 Труднощі перехідного періоду до мирного будівництва.
4.2 Політика у галузі культури у другій половині 40-х початку 50-х рр..

Практичне заняття № 11
4.3  Смерть Сталіна. Демократизація житія країні й протиріччя на цьому

шляху.
4.4  Реформи 60-х років, їх суперечливий  характер і непослідовність.

Період застою та перебудови.
4.5 Культура України 60-х 80-х рр.

Література
1. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи

(1946-1980). – К., 1999.
2. Ґудзь В.В. Історія України. – К.,2008.
3. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.
4. Історико-політичні уроки української державності./ Ред. кол.

Ю. І. Римаренко, В. Г. Кремінь, О. М. Мироненко – К.; Донецьк, 1998.
5. Терещенко Ю., Курило В.Історія України. – К., 1995.
6. Українська державність у XX ст. – К., 1996.
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Зміни у політичній системі України в умовах переходу від війни до
миру. Початок .відбудови народного господарства. Допомога народів
радянських республік у відродженні економіки України.

Розвиток економіки. Становище у сільському господарстві. Засуха 1946
р. Голод на Україні 1947 р.

Перетворення в західних областях України. Загострення політичної
боротьби. ОУН-УПА. Незаконні репресивні дії радянських каральних органів,
депортація населення західних Областей.»

Курс XX з'їзду КПРС на демократизацію радянського суспільства і його
втілення на Україні. Боротьба проти культу особи Сталіна та його наслідків.

Екстенсивний розвиток народного господарства України, Будівництво
гідроелектростанцій на Дніпрі. Проголошення гасла в кінці 50-х років про
хімізацію народного господарства та її наслідки; Суперечливий характер
розвитку сільського господарства.

Економічні реформи 60-х років. Причини їх незавершеності.
Суперечливість духовного життя в республіці, вростання застійних явищ в
соціально-економічному розвитку країни, республіки. Формування механізму
гальмування, посилення кризових явищ в економіці. Поглиблення труднощів у
розв'язанні продовольчої, екологічної, житлової та інших проблем. Негативні
явища в розвитку духовного життя. Витіснення української мови з різних сфер
суспільного життя. Нігілістичне ставлення до збереження національної
самобутності, нівелювання національної різноманітності. Політичні репресії. 0.
Тихий, Ю. Литвин. В, Стус, П. Григоренко, А. Горська, В.Симоненко.

Суперечливі процеси в соціально-економічному і політичному розвитку
республіки. Реформа політичної системи та прояви гальмівних процесів на
Україні.

Курс на перебудову. Зміни в суспільно-політичному житті республіки.
Демократія і гласність. Нова виборча система. Становлення багатопартійності.
Закон про мови. Нове національне відродження українського народу.
Економічні реформи. Труднощі перебудови республіки. Чорнобильська
трагедія. Економічна, соціальна, суспільно-політична, економічна кризи. Криза
політики Комуністичної партії. Верховна Рада УРСР /1990 р./ та її
найважливіші законодавчі акти. Підсумки першого етапу соціально-
економічного розвитку республіки. Заходи щодо виведення республіки із
загальної кризи. Міжконфесійні стосунки"

Декларація .Верховної Ради УРСР про суверенітет України і Закон про
економічну самостійність республіки. Провал антиконституційного заколоту і
його наслідки. Кінець монополії КПРС. Акт про незалежність України
найважливіший підсумок боротьби прогресивних сил республіки. Всенародний
референдум 1 грудня 1991 р. та його історичне значення Вибори Президента
України. Міжнародне визнання незалежної України. Україна спів засновниця
Співдружності незалежних держав.
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 Національно-культурне пробудження 50-х рр. Повернення в культуру
спадщини репресованих митців. Творчість шістдесятників (І. Драч, В. Коротич,
В Симоненко, В. Стус, Л. Костенко, Є. Сверстюк, А. Горська, В. Зарецький, О.
Заливаха та ін.). Українське "поетичне" кіно (С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л.
Осика, І. Миколайчук).

Негативні явища у культурному розвитку України у роки «застою».
Розвиток літератури (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, М. Стельмах,
П. Загребельний), театрального і музичного мистецтва (Н. Ужвій, С. Данченко,
А. Роговцева, Л. Кадочникова, Г. Майборода, С. Людкевич, М. Скорик,
О. Білаш, Є. Мірошниченко, Д. Петриненко, А. Солов'яненко, Г. Ципола,
Д. Гнатюк, С. Турчак), живопису (Т. Яблонська, В. Зарецький), декоративно-
ужиткового мистецтва. Втрата національної своєрідності в архітектурі
містобудування.

Основні терміни і поняття
Волюнтаризм – діяльність, що не зважає на об'єктивні закони

історичного пронесу, грунтується на свавільному рішенні осіб, що її
здійснюють.

«Про культ особи та його наслідки» – постанова XX з'їзду КПРС
від 30 червня 1956 року, яка вказувала на негативні наслідки культу особи
Й.Сталіна.

Раднаргосп (радянське народне господарство) – державне
сільськогосподарське підприємство в СРСР.

Номенклатура – верства населення Радянського Союзу, яка займала
ключові адміністративні посади у всіх сферах діяльності: уряді,
промисловості, освіті тощо.

«Празька весна» – період політичної лібералізації в Чехословаччині
з 5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням в країну радянських
військ і військ країн Організації Варшавського договору.

Лібералізм – ідеологічна та суспільно-політична течія, яка об’єднала
прихильників парламентського устрою, свободи приватного підприємництва й
демократизації суспільного життя. Ліберали стоять за активне реформаторство,
зміни за допомогою легальних, законних засобів і виступають проти
революційних перетворень суспільства.

Живий ланцюг 1990 р. – суспільно-політична акція, що відбулася
22 січня 1990 р. з нагоди відзначення 71-річниці об’єднання Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У „живому
ланцюзі ” по лінії Київ-Житомир-Рівне-Тернопіль-Львів-Івано-Франківськ - за
офіційними даними взяло участь 450 тис. чол.

Зелений клин (Зелена Україна) – земля, заселена українськими
поселенцями, що охоплює південну частину Далекого Сходу, в стоці р. Амур і
над Тихим океаном (Приамур’я і Примор’я). Названа так українськими
поселенцями.

Консенсус (згода, одностайність) – прийняття рішень або
домовленостей на міжнародних конференціях або нарадах на основі спільної
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згоди учасників без проведення формального голосування за відсутністю
формально оголошених заперечень.

Перебудова – політичний курс реформаторської частини радянського
керівництва, що реалізовувався у СРСР (1985-1991).

Плюралізм – наявність різних позицій, думок, які відображають
різноманітні інтереси соціальних груп і політичних рухів суспільства.

Найважливіші події
1945 р. – входження Закарпаття до складу УРСР;
1945, квітень – Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй

(ООН);
1946, березень – «саморозпуск» Української греко-католицької церкви

(УГКЦ);
1946–1947 рр. – голод в Україні;
1947, квітень–липень – проведення польською владою операції

«Вісла»;
1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів в сталінських

концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу;
1954; лютий  – входження Кримської області до складу УРСР;
1956 р. – ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи;
1957 р. – запуск першого штучного супутника Землі, початок

«космічної ери»;
1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки;
1961 р. – перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін).

1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості
(«косигінська реформа»); перша хвиля арештів дисидентів;

1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР; масові арешти
дисидентів;

1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.
1985, квітень – початок «перебудови»;
1986, 26 квітня – вибух на Чорнобильській АЕС;
1989, 11 лютого - у Києві пройшли установчі збори Товариства україн-

ської мови імені Тараса Шевченка.
1989, 4 березня – відбулася установча конференція українського

історико-просвітницького товариства «Меморіал». Головою товариства обрано
Л. Танюка;

1989, 8-10 вересня – відбувся установчий з’їзд Народного руху Ук-
раїни, який прийняв програму з підтримки принципів радикального оновлення
суспільства. Кількість членів Руху досягла 280 тис. чол. Головою Руху був
обраний І. Драч;

   1989, 28 жовтня – Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про держав-
ний статус української мови»;

1990, березень – проведення перших альтернативних виборів до
Верховної Ради УРСР;
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1990, 29-30 квітня – відбувся з’їзд Української Гельсінської спілки, на
якому було оголошено про її саморозпуск і створення на її основі Української
республіканської партії. Головою УРП був обраний Л. Лук’яненко;

1990, 16 липня – Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про дер-
жавний суверенітет України, якою проголосила верховенство, самостійність,
повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і
рівноправність у зовнішніх відносинах;

1990, жовтень – «Революція на граніті»;
1991, 24 серпня – ухвалення Верховною Радою УРСР Акта

проголошення незалежності України;
1991, 1 грудня – проведення Всеукраїнського референдуму та виборів

Президента України.

Тема 9. УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ
ДЕРЖАВИ ( 4 год.)

Мета вивчення: набуття знань про особливості президентських та
парламентських виборчих кампаній в Україні; визначити основні досягнення
української культури за часів незалежності.

Засоби навчання: карта «Україна у 1991 році. Відновлення
незалежності», портрети українських президентів, навчальна література.

Поняття та терміни: «Корупція», «тіньова економіка», «Помаранчева
революція», «Євромайдан», «Небесна сотня», «революція Гідності»,
«сепаратизм», «антитерористична операція», «анексія», «тимчасово окупована
територія», «кіборги», «волонтерський рух», «люстрація» ,
«поліконфесійність»

Практичне заняття №13
5.1 Проголошення незалежної України. Становлення національної

державності.
5.2 Політико-конституційні процеси 90-х років. Особливості

формування політичної системи в Україні.
5.3 Культура України 90-х років ХХ ст.
5.4 Основні проблеми політико-державної реформи на поч. ХХІ ст.
5.5 Аграрна політика України початку ХХІ ст.
5.6 Україна в сучасному світі. Формування геополітичних інтересів

України.
5.7 Культурне життя України початку ХХ ст.

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.
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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.
Методичні поради

Труднощі становлення вільних, рівноправних відносин між державами
Співдружності. Створення правової бази України, як правової держави.
Зміцнення державних кордонів, Формування збройних сил і Військово
морського флоту, Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби.
Визначення державних символів та інших інститутів державності.

Місце і роль сільського господарства в економіці України. Аграрне
питання в програмних документах українських партій. Сутність і напрями
земельної реформи. Зміна форм та методів господарювання у реформованих
виробничих та невиробничих структурах агропромислового комплексу.
Екологічні проблеми аграрного сектору України. Державна програма
екологізації сільськогосподарського виробництва, впровадження нових
технологій. Охорона та відновлення довкілля. Роль фахівців сільського
господарства в раціональному використанні ресурсів.

 Формування багатопартійної системи в Україні. Класифікація партій та
їх виборчі програми. Нова Конституція демократичної, суверенної України.
Вибори Президента та до Верховної Ради України у 2004-2005 рр.
Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними
державами, встановлення дипломатичних відносин, формування
представництва у міжнародних організаціях, входження у світове
співтовариство. Набуття країною статусу без’ядерної держави. Інтегрування
України в європейське і світове співтовариство. «Газові» та «торгівельні війни»
з Росією. Політична криза 2014 р. Збройна агресія Росії проти України.
Зовнішня політика 2010-2015 рр. Президентські виборчі кампанії 2010 та 2014
рр. Революція гідності. Збройні конфлікти в Криму, Донецькій та Луганській
областях. Протистояння світу агресії Росії на Сході України.

Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності. Основи
законодавства про культуру, мови, освіту. Входження України до єдиного
європейського та світового освітнього простору. Культурно-мистецькі
товариства. Розширення сфери діяльності творчих спілок, мистецьких груп.
Зміцнення зв'язків і співробітництва України з іншими державами.

Національна культура в умовах мультикультуризму. Проблеми
національної самоідентифікації українців.Повернення до української культури
творчої та художньої спадщини визначних діячів та представників діаспори.
Роль церков у процесах духовного розвитку. Сучасний літературний процес.
Проведення музичних конкурсів і фестивалів.

Проблеми розвитку української культури на сучасному етапі
Необхідність реформування культурної політики. Українська культура -
самобутнє явище світової культури.

Основні терміни і поняття
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Державотворчий процес – процес становлення державності,
формування державних органів влади, визначення їхніх функцій.

Інавгурація – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави.
Процедура інавгурації передбачає публічне виголошення новим главою
держави клятви та програмної промови.

Парламентаризм –  система влади,  при якій чітко розподілені й
визначені функції законодавчих і виконавчих органів за умови верховенства
парламенту. В умовах ускладнення структури суспільних зв'язків
відбувається процес посилення повноважень виконавчої влади (президента,
уряду).

Парламентська фракція – група депутатів парламенту – членів
однієї або кількох, близьких за поглядами політичних партій, яка проводить
у парламенті власну лінію.

Толерантність - терпиме ставлення до інших, чужих думок, вірувань,
політичних уподобань та позицій.

Найважливіші події
1991, 6 грудня – заснування Збройних Сил України;
1994, липень – обрання Л. Кучми Президентом України;
1995 р. – обрання України членом Ради Європи (РЄ);
1996, 28 червня – ухвалення Конституції України;
1996, вересень – запровадження національної грошової одиниці –

гривні;
2004, жовтень–грудень – «Помаранчева революція», обрання

Президентом України В. Ющенка;
2008 р. – вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);
2010, січень – обрання В. Януковича Президентом України;
2013, листопад– 2014, лютий – «революція Гідності», повалення

режиму В.Януковича;
2014червень – обрання П.Порошенка Президентом України;
2014 р. – підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським

Союзом (ЄС);
2014, вересень, 2015, лютий – Мінські угоди.

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ
Методи організації та здійснення навчально-пізновальної діяльності:

За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу -
пояснювально-ілюстративний; − репродуктивний; − проблемний

       За характером подачі (викладення) навчального матеріалу: словесні,
наочні, практичні.

За організаційним характером навчання методи: організації та
здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності; контролю та самоконтролю у навчанні;
бінарні (подвійні) методи навчання.

Відповідно положенням вищої школи і навчальних планів та стандарту
академії по управлінню якістю підготовки спеціалістів, основними формами
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навчання дисципліни є: читання лекцій, проведення семінарських занять,
самостійна та наукова робота студентів.

- Лекції з метою актуалізації опорних знань;
- самостійна робота з джерелами, конспектом лекцій, допоміжною

літературою;
- відповіді на основні питання практичних занять;
- обговорення проблемних питань в групі на практичному занятті;
- самостійна робота над виконанням завдань для самоперевірки знань;
Основним методом навчання дисципліни є лекції, які проводяться в

спеціальних аудиторіях з використанням технічних засобів та практичні
заняття.

Оцінка за змістовий модуль навчальної аудиторної роботи складається з
суми балів за поточну успішність та ПМК.

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.

Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється за:
- систематичність  та  активність  оботи  на  практичних заняттях

(при цьому оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і
виступах на семінарських і практичних заняттях, активність при обговоренні
питань, що винесені на практичні заняття, результати виконання  і  захисту
лабораторних  робіт,  розв'язання  практичних  завдань, експрес-контролю,
тощо;

- самостійну  роботу  студентів,  яка  повинна  бути  невід’ємною
частиною матеріалу, який вивчається на аудиторних заняттях.

За  умов  не  виконання  практичного  заняття, студент  зобов’язаний
його  відпрацювати  під  керівництвом  викладача  та захистити у час
передбачений графіком консультацій викладача.

Результати поточного контролю відображаються у електронних
журналах обліку успішності викладача,  журналах  відпрацювань  на  кафедрі.
Критерії оцінювання підготовки, виконання та захисту практичного
заняття при максимальній оцінці в 6 балів:

6-5 балів - опрацьовано теоретичний матеріал, надані відповіді на
контрольні запитання, відповідь за темою заняття повна та аргументована,
студент дає відповіді на додаткові запитання.

4-3 бали - опрацьовано теоретичний матеріал, надані відповіді на
контрольні запитання, відповідь за темою заняття повна та аргументована, але
зустрічаються неточності, нелогічність викладу матеріалу та пояснень явищ.
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2-1 бали - опрацьовано теоретичний матеріал, не в повному обсязі надані
відповіді на контрольні запитання, відповідь неповна.

0 балів - тема заняття не опрацьована, відсутні відповіді на контрольні
питання, відповідь відсутня або неправильна.

 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.

Методи контролю:
- поточне тестування на основі усного опитування;
- поточне тестування на основі короткої письмової роботи по темі під час
аудиторних занять;
- оцінка самостійної роботи;
- модульний поточний контроль знань;

     - підсумковий усний іспит.
При  розподілі  100  балів  з  дисципліни  формою  контролю  з  якої  є

екзамен необхідно дотримуватися вимог:
- два змістові модулі (ЗМ1 та ЗМ2) – 70 балів;
- екзамен – 30 балів;
- кожний  змістовий  модуль  оцінюється  в  35  балів,  в  тому  числі  15  балів
на поточний  контроль  знань,  10  балів  за  складання  підсумкового
модульного контролю (ПМК), 10 балів за самостійну роботу студентів.

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 добре75-81 С
67-74 D задовільно60-66 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
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПМК 1-2.
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.

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.
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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.

8.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НМК дисципліни, у тому числі:
- методичні посібники з історії та культури України;
- методичні вказівки до проведення практичних занять;
- методичні вказівки до самостійної роботи;
- навчальна література з історії та культури України, що знаходиться у

бібліотеці ТДАТУ;
- користування навчально-інформаційним порталом ТДАТУ

www.nip.tsatu.edu.ua

9. 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.

http://www.nip.tsatu.edu.ua/
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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.
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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ

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.
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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.
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.
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Інформаційні ресурси
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
Internet:
1. http://chitalka.info/  Студентська електронна бібліотека

МАУП"Читалка". Безкоштовні електронні підручники он-лайн серії

http://chitalka.info/
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"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).

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.
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http://www.history.org.ua/
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http://www.haidamaka.org.ua/
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