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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  

Галузь знань 

06 – журналістика 

(шифр і назва) 

08 –право 

 (шифр і назва) 

23 – соціальна робота 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Загальна кількість годин 

– 120 

І семестр − 60 год. 

ІІ семестр − 60 год. 

Спеціальність  

081 – право 

(шифр і назва) 

231 – соціальна робота 

(шифр і назва) 

231 – соціальна педагогіка 
(шифр і назва) 

Рік підготовки – 2017-2018 

Семестри  

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання:  

 

І семестр – 4 год. 

ІІ семестр – 4 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
 

60 год. 60 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

  

Вид контролю:  

ІІІ семестр – поточна 

атестація, 

 ІV семестр – підсумкова 

атестація 

 

 

*Історія України. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5-9 класи. Рівень стандарту/Академічний рівень (затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826). – К.: МОН України, 

2016. – 54 с.  

з врахуванням змін: **Історія України. Всесвітня історія. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Рівень стандарту/Академічний 

рівень (оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.). – К.: МОН України, 2017. 

– 70 с. 
 

 
 



 3 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Програма з курсу «Історія України» відповідає чинній програмі з 

історії України для 7-9 класів загальноосвітніх навальних закладів та 

враховує програмні вимоги до вступного екзамену з історії України до 

Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету.  

Курс «Історія України» розрахований на слухачів підготовчих курсів 

Економіко-правничого коледжу ЗНУ, складається з 20 хронологічно 

об'єднаних тем (120 год.) які висвітлюють соціально-економічний та 

соціокультурний розвиток України від найдавніших часів стародавньої 

історії України й до початку ХХ століття. 

Під час вивчення курсу «Історія України» слухачі підготовчих курсів 

Економіко-правничого коледжу ЗНУ повинні засвоїти концепцію, основні 

етапи історії України від найдавніших часів й до початку ХХ ст., а також 

сформувати чіткі уявлення щодо соціально-економічного та 

соціокультурного розвитку України. 

Завдання курсу: визначити соціально-економічні, політичні та 

соціокультурні процеси, що тривали на українських землях впродовж всієї 

вітчизняної історії до поч. ХХ ст.., з’ясувати специфіку формування 

української народності та нації. 

Основні поняття курсу: 
автономія, археологічна культура, асиміляція, багатопартійність, влада, 

власність, герб, гімн, гетьман, гривня, громада, громадянське суспільство, 

гуманізм, геноцид, демографія, демократія, держава, державна мова, 

діаспора, демагогія, дисидент, дипломатія, експансія, етнос, закон, звичаєве 

право, імперія, індустріальне суспільство, історія, історична школа, історичні 

закономірності, козацька рада, козацький стан, конституція, літопис, 

метрополія, міжнародна політика, модернізація, монархія, народництво, 

нація, національно-визвольний рух, національна меншина, парламентаризм, 

первісне суспільство, племена, політика, популізм, політична партія, 

політична еліта, право, промисловий переворот, протекторат, революція, 

релігія, референдум, реформи, рід, символіка, суверенітет, тоталітаризм, 

українське питання, українська революція, “українізація”, універсал, 

установчі збори, шістдесятники, федерація, християнство, цивілізація, 

громадянське суспільство. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Знання отримані студентами 

в рамках даної навчальної дисципліни в подальшому будуть використані при 

вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як Всесвітня історія, 

Історія держави та права України, Історія української культури, Філософія, 

Релігієзнавство, Політологія, Соціологія. 
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ, 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА 

ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ, 

ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ. 

 

 

 
► 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 
► 

Спеціальні та загальноосвітні 

дисципліни, викладання яких 

забезпечується світоглядною 

та методологічною культурою 

студента 

ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ, 

ЛЮДИНА І СВІТ, ЕТИКА 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 
 

Тема 1. Вступ до історії України 

1. Історико-географічна характеристика території України (природно-кліматичні умови 

України та їх вплив на історичний процесс; річкова сітка, ліс та Степ як основні 

природно-історичні чинники; геополітичне розташування України; проблема 

міжцивілізаційного порубіжжя).  

2. Історія України як наука і як навчальна дисципліна (теоретичне та прикладне значення 

історичної науки, її предмет та завдання; методи історичного дослідження; зв’язок історії 

України з іншими науками).  

3. Основні концепції історичного процессу (формаційний та цивілізаційний підходи до 

історії; постмодерністське розуміння історії).  

4. Історичне джерело. Джерела з історії України (визначення поняття, класифікація 

історичних джерел, методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел, 

джерелознавча критика. Загальна характеристика писемних джерел з історії України).  

5. Періодизація історії України: геологічна, археологічна, історична, антропологічна. 

Факти: 

історія України − гуманітарна наука, Україна є унікальним історико-географічним 

регіоном, існує дві основні концепції історичного процессу: формаційна та цивілізаційна, 

історичні знання базуються виключно на джерельній базі, сучасна історична наука 

будується виключно на широкій історіографічній базі − історії історичної науки. 

Поняття та терміни: історична наука, методологія, метод, принцип,підхід, логіка 

дослідження, джерело, акт, артефакт, археологічна культура, історіографія, історико-

географічне районування, періодизація, епоха, ера, період, історична доба. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних явищ історії України. 

Співвідносити явища, процеси, події з відповідною епохою історії України.  

Називати імена визначних видатних діячів вітчизняної історіографії.  

Визначати логічно-відповідні методи, принципи та підходи у висвітленні відповідних 

періодів історії України.  

Характеризувати історіюУкраїни як науку. 

 

 

Тема 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ 

1. Прадавня людина теренах України. Історична, антропологічна та археологічна 

періодизація історії України (первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична 

революція. Землеробські племена. Трипільська культура).  

2. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати.  

3. Антична цивілізація Північного Причорномор’я. 

4. Походження слов’янських народів (східні, західні та південні слов’яни у 

візантійських хроніках.  

5. Стародавні слов’яни в період великого переселення народів. Анти. Розселення 

східних слов’ян. Боротьба з готами, гунами, аварами. Війни слов’ян з Візантією та їх 

наслідки.  

6. Передумови утворення держави у східних слов’ян (заснування Києва і додержавні 

утворення на теренах Східної Європи: Куявія, Артавія та Склавія. Археологічні та 

історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи 

східнослов’янських племен. Праукраїнський етнос). 

7. Теорії походження Київської Русі. 

Факти:  
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поява і розселення людей на території України. Поширення землеробства і скотарства на 

землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній в 

Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов'яни (венедів, 

антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.  

Дати:  
ІV – середина III тис. до н.е. – трипільська культура;  

VI – VII ст. – Велике розселення слов’ян.  

Поняття та терміни: історичні джерела, археологічна культура, палеоліт, мезоліт, неоліт, 

бронзовий вік, ранній залізний вік, ремесло, осілий спосіб життя, кочовий спосіб життя, 

колонізація. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних явищ, процесів, подій періоду, 

співвідносити явища, процеси, події з відповідною епохою.  

Позначати на картосхемі місця основних стоянок людей кам'яного віку на теренах 

сучасної України; території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів та сарматів, 

місцерозташування античних міст-колоній Північного Причорномор'я та Криму, напрямки 

розселення слов'ян під час Великого переселення народів.  

Називати імена визначних діячів, пам’ятки культури доби.  

Визначати риси неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, 

особливості грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму, наслідки та 

значення Великого розселення слов'ян.  

Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури, 

кіммерійців, скіфів, давніх слов'ян. 

 

 

Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині 

XI ст. 

1. Періодизація історії Давньоруської держави. 

2. Еволюція політичного устрою Київської Русі.  

3. Становлення феодальної системи господарювання. Основні етапи економічного розвитку 

Київської Русі.  

4. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Історичне значення 

християнізації Русі.  

Факти:  

розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо-

та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. 

Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як 

державної релігії. Спорудження Софійського собору.  

Дати:  
882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом; 

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;  

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;  

1097 р. – Любецький з’їзд князів.  

Персоналії: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

Володимир Мономах.  

Поняття та терміни: племінний союз, князь, бояри, верства, язичництво, християнство 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити 

історичні явища, процеси, події з відповідною епохою.  

Позначати на картосхемі території розселення східнослов'янських племінних союзів у 

VIII – IX ст., шлях «з варяг у греки», територіальні межі Київської Русі за Олега, 

Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого.  
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Називати імена визначних діячів, пам’ятки культури періоду.  

Визначати наслідки внутрішньо-та зовнішньополітичної діяльності князів доби, 

передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії, 

значення та наслідки Любецького з’їзду князів.  

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, 

Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха та його 

сина Мстислава. 

 

 

Тема 4. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст. 
1. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична 

стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий.  

2. Занепад Київської Русі у другій половині XI ст. Посилення удільних князівств.  

3. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі. 

Факти:  

Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання 

Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві. Князювання Володимира 

Мономаха та його сина Мстислава в Києві.  

Дати:  
1132 р. – початок феодальної роздробленості на Русі. 

Персоналії: Володимир Мономах.  

Поняття та терміни: племінний союз, князь, бояри, верства, язичництво, християнство 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити 

історичні явища, процеси, події з відповідною епохою.  

Позначати на картосхемі території 15 удільних князівств на Русі.  

Називати імена визначних діячів, пам’ятки культури періоду.  

Визначати наслідки внутрішньо-та зовнішньополітичної діяльності князів доби, 

передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії, 

значення та наслідки Любецького з’їзду князів.  

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Володимира Мономаха та його сина 

Мстислава. 

 

 

Тема 5. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА) 
1. Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ − першій половині ХIV ст.  

2. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління династії 

Галицько-Волинських Романовичів. Роман Мстиславич.  

3. Данило Галицький і боротьба Галицько-Волинських князів з монголо-татарами.  

4. Занепад Галицько-Волинського князівства.  

5. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності. Галицько-

Волинська держава як продовжувач культурної традиції Київської Русі. 

Факти:  
роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та 

Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на 

південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави 

нащадками Данила Романовича.  

Дати:  
1187 р. – перша згадка назви „Україна” в писемних джерелах;  

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;  

1238 – 1264 рр. – правління Данила Романовича;  

1240 р. – захоплення Києва монголами.  
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Персоналії:  
Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев Данилович, Юрій І 

Львович, Юрій ІІ Болеслав.  

Поняття та терміни: роздробленість, федеративна монархія, колективний сюзеренітет, 

золотоординське ярмо 

Факти:  
розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-

Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави. Поширення писемності 

Дати:  
1017 – 1037 рр. – спорудження Софійського собору, будівництво укріплень навколо 

„міста Ярослава”, Золотих Воріт в Києві.  

1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія.  

1113 р. – укладення першої редакції „Повісті минулих літ”;  

1187 р. – створення „Слова о полку Ігоревім”.  

Персоналії: літописець Нестор, іконописець Алімпій.  

Поняття та терміни: вотчинне землеволодіння, ікони, билини, літопис, мозаїка, фреска, 

книжкова мініатюра 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій, явищ, процесів періоду, 

співвідносити історичні події, явища, процеси з відповідною епохою.  

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури періоду.  

Позначати на картосхемі Київське, Чернігівське, Переяславське князівства, Галицько-

Волинську державу за часів правління Данила Романовича; напрямки походів монголів у 

південно-західні руські землі.  

Визначати причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі, особливості 

процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави, причини та 

міжнародне значення коронації Данила Романовича, особливості залежності українських 

князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування.  

Характеризувати розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького та 

Волинського князівств, внутрішню та зовнішню політику Данила Романовича, його 

наступників 

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити 

історичні події з відповідною епохою.  

Називати пам'ятки культури періоду.  

Характеризувати політичний та соціальний устрій Київської Русі та Галицько-

Волинської держави, становище представників різних соціальних станів, форми 

землеволодіння та форми повинностей на різних етапах розвитку держав, стан розвитку 

господарства та торгівлі, здобутки в галузі писемності, освіти, наукових знань, 

уснопоетичної творчості та літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, діяльність 

видатних діячів періоду.  

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.  

Визначати особливості культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави; 

значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу та 

в загальноєвропейській історії. 

 

 

Тема 6. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ 

ХАНСТВО 

1. Захоплення земель Південно-Західної Русі Литвою, Польщею, Угорщиною та 

Московським князівством.  

2. Формування, устрій, суспільно-політичні відносини Литовсько-Руської держави. 
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3. Посилення польського наступу.  

4. Литовсько-польські унії XIV−XVI ст. (Кревська, Городельська, Люблінська).  

5. Кримське ханство. 

Факти:  
боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження 

українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація князем 

Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті 

на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація 

Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід 

кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. 

Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського 

князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти.  

Дати:  
1385 р. – укладення Кревської унії;  

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;  

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.  

Персоналії:  
Володимир Ольгердович, Свидригайло Ольгердович, Костянтин Іванович Острозький, 

Юрій Дрогобич. 

Поняття та терміни: шляхта, пани, панщина, магдебурзьке право, магістрат, рада, лава, 

війт, цехи, дума, Пані-Рада. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити 

історичні події з відповідною епохою.  

Називати історичних діячів, пам'ятки культури цього періоду.  

Позначати на картосхемі територіальні межі держав, у складі яких перебували 

українські землі, українські міста, які отримали магдебурзьке право, територію 

Кримського ханства.  

Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства 

Литовського до і після Кревської унії, економічний розвиток українських земель у складі 

Великого князівства Литовського, становище суспільних станів, здобутки в галузі освіти, 

уснопоетичної творчості та книговидання, архітектури й образотворчого мистецтва, 

діяльність видатних діячів періоду.  

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.  

Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі 

Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини 

виникнення українського козацтва; історичні умови розвитку української культури. 

 

 

Тема 7. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина 

XVII ст.) 
1. Україна у складі Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. і утворення Речі Посполитої. 

2. Соціально-майнова піраміда суспільства Речі Посполитої та соціально-економічний 

розвиток українських земель у XIV – першій половині XVII ст. 

3. Фільварково-панщинна система та посилення кріпосного права. 

4. Національно-культурний рух і українські православні братства у контексті боротьби з 

окатоличенням та зполяченням. 

5. Берестейська церковна унія 1596 р., послаблення УПЦ і посилення національно-

релігійного гноблення українців. 

6. Боротьба Речі Посполитої з Москвою, Кримом та Туреччиною за Україну. 

Факти:  
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зміни у соціальній структурі суспільства Речі Посполитої. Виникнення Речі Посполитої. 

Фільварково-панщинна система. Кріпосне право. УГКЦ. 

1569 р. – утворення Речі Посполитої; 

1596 р. − укладання Берестейської церковної унії і утворення Уніатської церкви. 

Персоналії: Петро Могило, Кирило Острогозький. 

Поняття та терміни:  
шляхта, унія, УКГЦ, Річ Посполита, сейм, Пані-Рада, фільварок, панщина, оброк, кріпак, 

чумак. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій 

Позначати на карті межі Речі Посполитої та процес її територіального розширення.  

Називати імена королів Речі Посполитої з роками їхнього правління. 

Характеризувати соціальну структуру суспільства Речі Посполитої, становище різних 

верств населення українського суспільства XIV – першій половині XVII ст., особливості 

козацького соціального устрою. 

 

 

Тема 8. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 
1. Правова система відносин. Магдебурзьке право. Перше закріпачення українського селянства 

і три Литовських статути.  

2. Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д. Байда-Вишневецький. 

Устрій та військова організація Війська Запорозького Низового, Вольностей Війська 

Запорозького Низового та Запорізької Січі.  

3. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI ст.  

4. Козацькі повстання під проводом К. Косинського і С. Наливайка (1592−1638 рр.). 

5. Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі (1638−1648 рр.). 

6. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна. 7. 

Утвердження козацької автономії. Козацькі повстання 1620−1630-х рр. Причини поразки 

та наслідки повстань. 

7. Участь українського козацтва у Хотинській війні.  

8. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. 

Факти:  
зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорізької Січі. 

Повстання 90-х років ХVІ ст. 

Дати:  
1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької 

Січі; 

1621 р. – Хотинська війна;  

1637–1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова 

Острянина, Дмитра Гуні;  

1632 – утворення Києво-Могилянської академії.  

Персоналії: Василь-Костянтин Острозький; Дмитро Вишневецький, Петро Конашевич–

Сагайдачний, Петро Могила.  

Поняття та терміни:  
українська шляхта, українське козацтво, реєстрове козацтво, Запорізька Січ, козацька 

старшина, греко-католицька церква, покозачення, зацькі клейноди 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій, співвідносити історичні 

події, діячів, з відповідною епохою. 

Позначати на карті терени Запорізької Січі, напрямки козацьких походів.  

Називати імена визначних козацьких ватажків 
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Характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних 

верств населення українського суспільства ХVІ ст., особливості козацького соціального 

устрою, території, охоплені національно-визвольним рухом 20—30-х рр., місця 

розташування Запорізьких Січей-фортець, найважливіших подій. 

 

Розділ 2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
 

 

Тема 9. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  середини 

XVII ст. 
1. Причини, характер і рушійні сили національно-визвольного руху середини XVII ст. 

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. − козацько-селянське повстання, 

громадянська війна чи революція? 

2. Основні концепції періодизації Визвольної війни Б. Хмельницького.  

3. Перебіг воєнних дій. Хмельниччина і утворення української козацької держави − 

Гетьманщини. Активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б. Хмельницького. 

Молдавські походи 

4. Зближення України з Московією. Переяславська Рада і Березневі статті Б. Хмельницького 

1654 р. 

5. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654−1657 рр. Входження України під 

протекторат Московії. 

6. Історичне значення Визвольної війни українського народу. Оцінка особи Богдана 

Хмельницького в науковій літературі. 

Факти:  
національно-визвольна війна українського народу.  

Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська 

Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.  

Дати:  
1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;  

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;  

1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;  

1652 р. – Батозька битва;  

1654 р. – укладення українсько-російського договору 

Персоналії:  
Богдан Хмельницький, Іван Богун.  

Поняття та терміни: Національно-визвольна війна, Військо Запорізьке, Гетьманщина 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, 

співвідносити історичні події з відповідною епохою.  

Називати видатних діячів періоду.  

Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Національно-

визвольної війни, територію української козацької держави за Зборівським і 

Білоцерківським договорами, місця основних подій війни.  

Описувати перебіг основних подій війни.  

Характеризувати діяльність Б.Хмельницького, відносини Гетьманщини з Польщею, 

Кримським ханством, Молдовою, Московією; умови мирних угод українців з польським 

урядом, українсько-російського договору 1654 р.; зміни політичного та економічного 

становища українців.  

Визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в 

міжнародних відносинах тогочасної Європи.  

Порівнювати наслідки та значення найважливіших битв Національно-визвольної війни 
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Тема 10. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 
1. Руїна. Розкол Гетьманської держави. 

2. Андрусівське перемир’я. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної 

Гетьманщини. Чигиринські походи. 

3. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII−XVIІI ст. 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні. 

4. Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.  

5. Запорозьке козацтво в кінці XVII−XVIІI ст.   

6. Визвольні рухи: повстання С. Палія (1702−1704 рр.). 

Факти:  
гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська 

війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, 

І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи 

турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі 

Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України. 

Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. 

Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола.  

Дати:  
1659 р. – Конотопська битва;  

1667 р. – Андрусівський договір;  

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;  

1686 р. – „Вічний мир”.  

1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи;  

1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика.  

Персоналії: Іван Виговський, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Брюховецький, Іван 

Сірко, Юрій Хмельницький, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Іван 

Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Пилип Орлик, Феофан Прокопович, 

Самійло Величко, Іван Щирський, Іван Руткович, Йов Кондзелевич, Семен Палій. 

Поняття та терміни: Руїна, Малоросія, Малоросійська колегія, козацьке бароко, козацькі 

літописи,  

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, 

співвідносити історичні події з відповідною епохою.  

Називати визначних діячів періоду; імена значних діячів, культурних пам’яток цього 

періоду. 

Позначати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної 

України; території, що перебували під контролем Московського царства, Туреччини, 

Польщі; території, підвладні гетьманам Лівобережної України, території, що перебували 

під контролем Московії, місця важливих подій.  

Характеризувати зовнішньою та внутрішню політику гетьманів, зміст політичних угод 

того часу, що стосувалися українських земель, особливості господарського та церковного 

життя; внутрішню та зовнішню політику І. Мазепи та інших гетьманів цього періоду, 

Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду»; зміст Конституції 

Пилипа Орлика; досягнення архітектури та образотворчого мистецтва, літератури та 

природничих наук. 

Визначати причини та наслідки московсько-української війни 1658–1659 рр.; Руїни; 

укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між 

іноземними державами, що стосувалися українських земель; причини укладення 

українсько-шведського союзу в роки Північної війни; наслідки Полтавської битви для 

українських земель; значення Києво-Могилянської академії в культурному житті 
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Порівнювати адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної 

Гетьманщини. 

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду, перебіг подій національно-

визвольної акції гетьмана І. Мазепи.  

 

 

Тема 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст. 

1. Історичне значення існування Української Гетьманської держави другої половини 

ХVII−ХVIII ст. 

2. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок 

закріпачення селянства 1783 р. 

3. Тимчасова ліквідація Гетьманщини і обмеження Української автономії в першій 

половині XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії.  

4. Правління гетьманського уряду (1735−1750 рр.). Гетьман К. Розумовський. Остаточна 

ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму.  

5. Національно-визвольні рухи: Гайдамацькі рухи 1730−1760-х рр., Коліївщина, рух опришків 

та повстання О. Довбуша.  

6. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та 

Австрійською імперіями. 

7. Ліквідація Запорізької Січі та Гетьманщини. 

8. Адміністративно-територіальна уніфікація українських терен Російською та Австрійською 

імперіями. 

Факти:  
Гетьманування Д. Апостола та П. Полуботка. Обмеження автономії Гетьманщини. 

«Правління Гетьманського уряду». Розвиток культури та освіти, Ліквідація Запорізької 

Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. 

Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни у політичному становищі 

Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти 

та філософських ідей.  

Дати:  

1722–1727 рр. – Перша Малоросійська колегія; 

1734–1750 рр. – Правління Гетьманського уряду; 

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства;  

1764–1786 рр. – Друга Малоросійська колегія; 

1768 р. – Коліївщина;  

1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;  

1783 р. – царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні 

Персоналії: Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, кошовий отаман 

Петро Калнишевський, керівники селянських виступів Олекса Довбуш, Максим Залізняк, 

Іван Гонта, діячі культури Григорій Сковорода, Йоганн Пінзель, Паїсій Величковський, 

Яків Погребняк, Артем Ведель, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Іван 

Григорович-Барський. 

Поняття та терміни: Малоросійська колегія, козацьке бароко, козацькі літописи, Нова 

(Підпільненська) Січ, Задунайська Січ, Коліївщина, паланка, зимівник. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події 

з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.  

Називати визначних діячів періоду; імена значних діячів, культурних пам’яток цього 

періоду. 

Позначати на картосхемі території Московського царства, Туреччини, Польщі, 

територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, російсько-турецьких війн, 

території, охоплені національно-визвольним рухом на Правобережній і Західній Україні.   
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Характеризувати зовнішньою та внутрішню політику Першої Малоросійської колегії, 

«Правління Гетьманського уряду», досягнення архітектури та образотворчого мистецтва, 

літератури та природничих наук, а також основні напрямки політики Російської імперії 

щодо України, особливості гайдамацького та опришківського рухів, суспільно-

політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Криму, територіально-

адміністративного устрою та господарського життя Нової (Підпільненської) Січі; 

особливості розвитку та досягнення української культури, діяльність Києво-Могилянської 

академії. 

Визначати причини та наслідки гайдамацького та опришківського рухів, скасування 

гетьманства і ліквідації Запорізької Січі, наслідки ліквідації Запорізької Січі й 

Гетьманщини, поділів Польщі, приєднання земель Правобережної України та Криму до 

Росії; значення Запорізької Січі й Гетьманщини в історії України, . 

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.  

Порівнювати адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної 

Гетьманщини. 

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду, перебіг подій .  

 

 

Розділ 3. Українське національне Відродження 

 

 

Тема 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

1. Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового 

перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. 

2. Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У. 

Кармелюк. 

3. Початковий етап Українського Національного Відродження. Становлення української 

інтелігенції.  

4. Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька 

війна 1806−1812 рр., приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 

1812 р.). 

5. Декабристський рух в Україні. Діяльність масонських лож та руху вільнодумців. 

Польський визвольний рух Правобережжя. 

Факти:  
включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-

територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження 

ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення на Україну російського і 

польського суспільних рухів. Повстання під проводом Устима Кармалюка. Київська 

козаччина 

Дати:  
1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;  

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;  

1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївськоготовариства.  

Персоналії:  
І. Котляревський, М. Костомаров, П. Куліш, М.Гулак, Т. Шевченко  

Поняття та терміни:  
нація, національне відродження, національна ідея, декабристи, масонство 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періодуРосійської імперії, території, 

охоплені повстанням У.Кармалюка, „Київською козаччиною”.  

Називати історичних діячів періоду.  
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Характеризувати політику Російської імперії щодо України, початок національного 

відродження, форми соціального протесту українського населення, поширення на Україну 

російського і польського суспільних рухів, програмні засади діяльності Кирило-

Мефодіївського братства, риси економічного розвитку, соціальних відносин.  

Визначати наслідки для України російсько-турецьких війн (1806–1812, 1828–1829) та 

російсько-французької війні 1812 року, причини та значення антикріпосницького руху 

Наддніпрянщини, діяльності Кирило-Мефодіївського братства. 

 

 

Тема 13. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ 

– у першій половині ХІХ ст. 

1. Характер політики австрійського уряду щодо українців. 

2. Продовження реформ Марії-Терези та Йосифа ІІ, їх роль у розвитку національно-

культурного життя Галичини та Буковини. 

3. Зародження та діяльність «Руської трійці». «Русалка Дністрова» 

4. «Весна народів» і революційні події 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. 

5. Український національно-визвольний рух: народоці та москвофіли. 

Факти:  
включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-

територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та 

українські землі, діяльність „Руської трійці”. Діяльність Головної руської ради (ГРР).  

Дати:  
1833-1837 рр. – діяльність „Руської трійці”;  

1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині.  

Персоналії: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події 

з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.  

Позначати на картосхемі українські землі у межах Австрійської імперій; території, 

охоплені повстанням під проводом Лук’яна Кобилиці.  

Називати історичних діячів цього періоду.  

Описувати перебіг національно-визвольного руху в Галичині під час революції 1848–

1849 рр. в Австрії.  

Характеризувати політику Австрійської імперії щодо Західної України та її наслідки, 

зміст та наслідки реформ Марії-Терези та Йосифа ІІ для економічного і суспільного життя 

Галичини, Буковини та Закарпаття, економічний розвиток, соціальні відносини на 

українських землях Австрійської імперії, початок національного відродження на 

західноукраїнських землях, форми соціального протесту населення.  

Визначати наслідки та значення подій 1848–1849 рр. для України, причини та значення 

антикріпосницького руху Західної України.  

Порівнювати соціально-економічний розвиток українських земель під владою Російської 

та Австрійської імперій 

 

 

Тема 14. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. 

1. Література та книгодрукування. 

2. Архітектура та образотворче мистецтво. 

3. Освіта і наука. 

Факти:  
національне відродження. Відкриття університетів. Культурно-освітній рух. Поява 

«Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва.  
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Дати:  
1805 р. – відкриття університету у Харкові;  

1834 р. – відкриття університету в Києві.  

Персоналії:  
І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Гулак-Артемовський; Г. Квітка-Основ’яненко, 

М. Максимович; М. Остроградський; В. Каразін 

Предметні уміння:  

Називати імена і твори видатних діячів культурного життя України, пам’ятки культури 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.  

Позначати на картосхемі відкриті у першій половині ХІХ ст. університети.  

Характеризувати основні явища і процеси розвитку культури цього періоду, основні ідеї 

творів, що заклали основи української літературної мови, музичного, образотворчого 

мистецтва, архітектури та творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.  

Визначати умови та особливості розвитку культури у кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст., причини культурних зрушень у першій половині ХІХ ст 

 

 

Тема 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині 

ХІХ ст. 
1. Загострення соціально-класових протиріч і селянські повстання середини ХІХ ст. 

2. Причини та початок буржуазних реформ у Російській імперії і скасування кріпосного 

права. Селянська реформа 1861 р. 

3. Буржуазні реформи 60−70 рр. ХІХ ст. та їх здійснення в Україні.  

4. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві та промисловості. 

Особливості завершальної фази промислового перевороту. Поява Донбасу та 

Придніпровського вугільно-металургійного промислового району. 

5. Культурно-просвітницький етап національного руху на теренах України: 

5.1. Українофіли. В. Антонович. Громадівський рух і посилення репресій з боку царизму.  

5.2. Участь українців у польському повстанні 1863−1864 рр. в Україні,  

5.3. Валуєвський циркулярта Емський указ. Криза громадівського руху.  

5.4. Діяльність російських народницьких груп в Україні.  

5.5. М. Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний 

рух. Поширення марксизму і початок пролетарського руху. 

Факти:  
реформи 60-70-х років ХІХ ст. та процесимодернізації в Україні. Політика російського 

царизмущодо України.Розвиток громадівського руху.Заснування і діяльність «Південно-

Західного відділуРосійського географічного товариства». Впливросійського громадсько-

політичного руху на Україну.  

Дати:  
1853-1856 рр. – Кримська війна;  

1863 рр. – Валуєвський циркуляр;  

1876 р. – Емський указ.  

Персоналії: В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський, Б. Грінченко.  

Поняття та терміни:  
земства, громадівство, братство тарасівців, „Чигиринська змова 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події 

з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.  

Характеризувати риси соціально-економічного розвитку українських земель в складі 

Росії напередодні реформ 60-70-х років ХІХ ст., основний зміст реформ Олександра ІІ 

1860–1870-х років, особливості проведення реформ в Україні, суттєві зміни у соціальному 

складі населення Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст. та процеси 
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модернізації, національний рух в Наддніпрянщині та національну політику Росії, основні 

погляди громадівців.  

Визначати наслідки промислового перевороту, скасування кріпосного права та інших 

реформ 60-70-х років ХІХ ст. для України, основні тенденції соціально-економічного 

розвитку Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст., причини появи та розвитку 

громадівського руху, напрямки розвитку і здобутки національно-визвольного руху 

Наддніпрянської України.  

Порівнювати особливості пореформеного соціально економічного розвитку з 

дореформеним розвитком України, український національний рух у Наддніпрянщині у 

першій та другій половині ХІХ ст 

 

 

Тема 16. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині 

ХІХ ст. 
1. Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та 

москвофільська течії національно-визвольного руху.  

2. Криза культурницьких рухів. І. Франко, М. Грушевський.  

3. Зародження національно-політичного руху в Україні. Братерство тарасівців і поява 

перших українських політичних партій. 

Факти:  
національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток 

кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху і утворення 

перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української 

Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії 

(УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства „Просвіта”.  

Дати:  
1868 р. – створення у Львові товариства „Просвіта”;  

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка (від 1892 р. – 

наукового товариства ім. Т.Шевченка);  

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії.  

Персоналії:  
Є. Левицький, І. Франко, М. Павлик, Ю. Бачинський,  

М. Грушевський.  

Поняття та терміни: українофіли, москвофільство народовці, партії 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події 

з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.  

Називати імена лідерів національно-визвольного руху Західної України.  

Характеризувати вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки Західної 

України, риси соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій 

половині ХІХ ст., суттєві зміни у соціальному складі населення, основні течії суспільно-

політичного руху: москвофілів та народовців; діяльність „Просвіт” та Наукового 

товариства ім. Т.Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині.  

Визначати причини трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху, 

особливості українського національного руху на Буковині та Закарпатті, роль і місце 

української греко-католицької церкви у піднесенні національного життя Західної України, 

напрямки діяльності і здобутки провідних діячів Західної України у визвольному русі 

другої  половини ХІХ ст. 

 

 

Тема 17. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

1. Політичний і соціально-економічний розвиток Україна у складі Російської імперії. 
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2. Проблеми становлення та консолідації української нації. Процес політизації 

українського суспільства та визвольного руху.  

3. Перші українські політичні партії Наддніпрянщини та їх практична діяльність зі 

створення національної державності. 

4. Соціально-економічне життя на Наддніпрянщині. Освоєння Донбасу. 

5. Перша російська революція 1904-1905 рр. і Україна. Діяльність Державної Думи Росії і 

український політикум. 

6. Політичний і соціально-економічний розвиток Україна у складі Австро-Угорщини. 

7. Процес політизації західноукраїнського суспільства та визвольного руху.  

8. Діяльність спортивно-оздоровчих організацій української молоді «Сокіл» та «Січ». 

9. Соціально-економічне життя на Західній Україні. Проблема соціально-майнової 

диференціації на Галичині, Північній Буковині та Закарпатті. 

10. Політико-просвітницька діяльність митрополита УГКЦ А. Шептицького. 

Факти:  
утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900– 1903 рр. та 

передвоєнне економічне піднесення. Створення політичних партій Наддніпрянщини. 

Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі. Посилення 

національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр. Події революції 1905—

1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних 

Думах. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Промисловість та сільське 

господарство на Західній Україні. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація 

українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на 

піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних 

партій Західної України за реформу виборчої системи.  

Дати:  
1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.  

Персоналії: Є. Чикаленко, С. Єфремов, С. Петлюра, Андрей Шептицький, Кирило 

Трильовський, Іван Боберський, Августин Волошин.  

Поняття та терміни: монополія, українська соціал-демократія, ТУП. 

Предметні уміння:  

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події 

з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.  

Називати імена лідерів національно-визвольного руху Наддніпрянської України початку 

ХХ ст.  

Характеризувати особливості економічного розвитку Наддніпрянської України (процес 

монополізації, розвиток сільського господарства, причини і наслідки економічної кризи 

1900-1903 рр. та передвоєнного економічного піднесення), процес утворення українських 

політичних партій, розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі 

та формування української соціал-демократії, національно-визвольний рух України в роки 

російської революції 1905–1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та 

ІІ Державних Думах Росії, проведення Столипінської аграрної реформи, характеризувати 

особливості її запровадження в Україні, а також економіку західноукраїнських земель у 

складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність 

західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., національних і спортивно-

фізкультурних організацій „Сокіл”, „Січ”, „Пласт”.  

Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку 

Наддніпрянської України на початку ХХ ст., причини та наслідки посилення 

національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр., напрямки діяльності і 

здобутки діячів Наддніпрянської України у національному русі початку ХХ ст., причини 

активізації західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., роль Андрея 

Шептицького у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях. результати 

боротьби національного руху Західної України на початку ХХ ст.   
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Порівнювати процес утворення українських політичних партій Наддніпрянщини та 

Західної України. 

 

 

Тема 18. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

1. Література та книгодрукування. 

2. Архітектура та образотворче мистецтво. 

3. Освіта і наука. 

Факти:  
становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. 

Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. Розвиток нових напрямів 

культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські підприємці-благодійники. 

Церковне життя.  

Дати:  
1865 р. – відкриття Новоросійського університету.  

Персоналії: І. Мечников, Д. Яворницький, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Л. Українка, 

І. Франко, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. 

Саксаганський, М. Заньковецька, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, А. 

Кримський, Д. Заболотний, М. Коцюбинський, В. Стефаник, М. Леонтович, 

С.Крушельницька.  

Поняття: професійний театр, реалізм, модернізм 

Предметні уміння:  

 

Називати дати, імена і твори видатних діячів вітчизняної культури, пам’ятки культури 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст., розвиток музичного, образотворчого мистецтва, архітектури, процес становлення 

професійного театру, діяльність меценатів та їх вплив на розвиток культури.  

Визначати умови розвитку культури у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., 

взаємозв’язок промислового перевороту з досягненнями в галузі науки та техніки творчі 

здобутки видатних вітчизняних науковців та митців 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

усього 

у тому числі 

лекції 

практичні 

заняття/семі

нари 

с.р. 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Історія України в контексті епохи середніх віків 

Тема 1. Вступ до історії України 4 4 - - 

Тема 2. Виникнення та становлення Русі-

України 
8 8 - - 

Тема 3. Київська держава (Русь-Україна) 

наприкінці X – у першій половині XI ст. 
6 6 - - 

Тема 4. Київська держава у другій половині 

XI – першій половині XIII ст. 
4 4   

Тема 5. Королівство Руське (Галицько-

Волинська держава) 
6 6 - - 

Тема 6. Руські удільні князівства у складі 

сусідніх держав. Кримське ханство 
4 4 - - 

Тема 7. Землі України у складі Речі 

Посполитої (XVI – перша половина 

XVII ст.) 

4 4 - - 

Тема 8. Становлення козацтва (ХVІ – перша 

половина ХVІІ ст.) 
12 12 - - 

Тематична атестація 2 

Разом за розділ 1 48 48 - - 

Усього годин 50 

Розділ 2. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу 

Тема 9. Національно-визвольна війна 

українського народу середини XVII ст. 
8 8 - - 

Тема 10. Козацька Україна наприкінці 50-

х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 
6 6 - - 

Тема 11. Українські землі в 20–90-х роках 

ХVІІІ ст. 
4 4 - - 

Тематична атестація 2 

Разом за розділ 3 18 18 - - 

Усього годин 20 

Розділ 3. Українське Національне Відродження 

Тема 12. Українські землі у складі 

Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

8 8 - 

- 

Тема 13. Українські землі у складі 

Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

8 8 - - 
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Тема 14. Повсякденне життя та культура 

України кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. 

4 4 - - 

Тема 15. Українські землі у складі 

Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 
6 6 - - 

Тема 16. Українські землі у складі Австро-

Угорщини в другій половині ХІХ ст. 
6 6 - - 

Тема 17. Україна початку ХХ століття перед 

викликами модернізації 
8 8 - - 

Тема 18. Повсякденне життя та культура 

України в середині ХІХ – на початку ХХ ст. 
6 6 - - 

Тематична атестація 2 

Разом за розділ 4  46 46 - - 

Усього годин 48 

Підсумкова атестація 2 

Всього за рік  120 
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5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до історії України 4 

2 Виникнення та становлення Русі-України 8 

3 Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст. 6 

4 Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст. 4 

5 Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) 6 

6 Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство 4 

7 Землі України у складі Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.) 4 

8 Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 12 

9 Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. 8 

10 Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 6 

11 Українські землі в 20–90-х роках ХVІІІ ст. 4 

12 Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій 

половині ХІХ ст. 
8 

13 Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 
8 

14 Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. 
4 

15 Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 6 

16 Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. 6 

17 Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації 8 

18 Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
6 

Загалом 112 
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6. ВИДИ КОНТРОЛЮ І СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ БАЛІВ 

Методи контролю 

 

 

На різноманітних етапах навчання використовуються різноманітні види 

письмового контролю: вступний (атестація 1), 1-й поточний (атестація 2), 2-й 

поточний (атестація 3), підсумковий (атестація 4). 

Попередній (вступний) контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок 

учнів з предмету чи розділу, який буде вивчатися. Щоб спланувати свою роботу, викладач 

повинен знати, хто з абітурієнтів що може і які має знання. Це допоможе йому визначити, 

на яких моментах необхідно більше зосередити увагу, вирішення яких питань потребує 

більшого часу, а яких меншого, допоможе визначити індивідуальний підхід до кожного 

учня. 

Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою перевірки 

засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин у знаннях абітурієнтів. 

Здійснюється він з допомогою систематичного педагогічного спостереження за роботою 

академічної групи в цілому і кожного учня зокрема, на всіх етапах навчання. 

Крім того, після вивчення нової теми чи нового розділу, періодично здійснюється 

тематичний контроль. Цей вид контролю здійснюється на повторювально-узагальнюючих 

практичних лекційних заняттях і сприяє підготовці до контрольних заходів: усних і 

письмових заліків. 

Підсумковий контроль проводиться наприкінці підготовчих курсів. 

За формами контроль поділяється на індивідуальний, груповий і фронтальний. 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи 

усного, письмового, практичного (семінарського), машинного контролю (у комп’ютерній 

програмі «MyTest») і самоконтролю учнів-абітурієнтів. 

Усне опитування здійснюється в індивідуальній і фронтальній формах. 

Мета усного індивідуального контролю – виявлення знань, умінь і навичок 

окремих учнів. При цьому пропонується дати відповідь на загальні питання, які в 

подальшому розбиваються на ряд конкретних та уточнюючих підпитань. Як правило, для 

відповіді учні запрошуються до дошки. Додаткові питання при індивідуальному контролі 

задаються при неповній відповіді. 

Усний фронтальний контроль (опитування) вимагає серії логічно пов'язаних між 

собою питань за невеликим обсягом матеріалу. 

При фронтальному опитуванні викладач очікує від учнів чітких, лаконічних 

відповідей з місця. Використовується він переважно з метою повторення і закріплення 

навчального матеріалу на короткому проміжку часу. 

Стосовно індивідуального опитування, фронтальний контроль має свої переваги й 

недоліки. Переваги полягають у тому, що він сприяє активізації роботи всього групи, 

дозволяє опитати більшість учнівства, заощадити час. При фронтальному опитуванні всім 

абітурієнтам надається можливість брати участь у доповненні, уточненні, підтвердженні, 

виправленні, але після прослуханої відповіді товариша. Недоліки очевидні: не забезпечує 

перевірки глибини знань, можливі випадкові вдалі відповіді. 

Письмовий контроль рідко буває індивідуальним, коли окремим учням 

пропонуються контрольні роботи за картками. Фронтальні та індивідуальні роботи 

можуть бути розраховані на всю пару або її частину. Письмові роботи можуть 

пропонуватися також у формі звітів, графічних побудов, карток та ін. Загалом же цей 

метод необхідний тоді, коли треба виявити сформованість тих чи інших умінь і навичок 

практичної роботи (задля якнайефективнішої підготовки до літнього вступного іспиту з 

навчальної дисципліни «Історія України»). 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь слухачів підготовчих курсів  
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з навчальної дисципліни «Історія України» 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бал Критерії оцінювання знань і вмінь учнів-абітурієнтів 

Початковий 

1 Учень називає одну-дві події, дати, історичні постаті чи 

історико-географічні об’єкти 

2 Учень називає декілька подій, дат, історичних постатей 

або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний 

варіант відповіді на рівні “так−ні”; має загальне уявлення 

про лічбу часу в історії 

3 Учень двома-трьома простими реченнями має розповісти 

про історичну подію чи постать; впізнати її за описом; 

співвіднести рік зі століттям, століття з тисячоліттям; має 

загальне уявлення про історичну карту 

Середній 

4 Учень репродуктивно відтворює невелику частину 

навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні 

терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві 

основні дати; показуючи на карті історико- географічний 

об’єкт  

5 Учень з допомогою викладача відтворює основний зміст 

навчальної теми, визначає окремі ознаки історичних 

понять, називає основні дати; показує на історичній карті 

основні місця подій 

6 Учень самостійно відтворює фактичний матеріал теми, дає 

стислу характеристику історичній постаті, встановлює 

послідовність подій; користується за допомогою 

викладача наочними та текстовими джерелами історичної 

інформації 

Достатній 

7 Учень послідовно і логічно відтворює навчальний 

матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, 

характеризує події (причини, наслідки, значення), 

виокремлює деякі ознаки явищ та процесів; “читає” 

історичні карти з допомогою їх легенди; використовує 

історичні документи як джерело знань  

8 Учень володіє навчальним матеріалом і використовує 

знання за аналогією, дає правильне визначення історичних 

понять, аналізує описані історичні факти, порівнює 

однорідні історичні явища, визначає причинно-наслідкові 

зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах 

теми; дає словесний опис історичних об’єктів, 

використовуючи легенду карти 

9 Учень оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі 

факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх 

конкретними фактами; дає порівняльну характеристику 

історичних явищ, самостійно встановлює причинно- 

наслідкові зв'язки; синхронізує події у межах курсу, 

аналізує зміст історичної карти 

Високий 

10 Учень використовує набуті знання для вирішення нової 

навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних 

процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на 

широку джерельну базу; рецензує відповіді учнів; 

співставляє і систематизує дані історичних карт; 



 25 

синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії  

11 Учень володіє глибокими знаннями, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження, 

співвідносити історичні процеси з періодом на основі 

наукової періодизації історії 

12 Учень системно володіє навчальним матеріалом; 

самостійно характеризує історичні явища, виявляє 

особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і 

визначити шляхи її розв'язання; користується джерелами 

інформації, аналізує та узагальнює її 

 

*Витяг з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти» №329 від 13.04.2011 р. − Режим доступу 

[Електронний ресурс]: http//www.nau.kiev.ua  
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