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процесів та формування в них історикодержавницької свідомості
Інтегральна компетентність, загальні Загальні компетентності
ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати
компетентності, спеціальні (фахові)
сучасними знаннями.
компетентності
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК 10. Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та
у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу
життя.
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
СК4. Здатність самостійно збирати та
критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Історія української державності як навчальна дисципліна. Предмет, завдання
і концепція курсу «Історія української державності». Джерела та історіографія курсу.
Доісторичне минуле України. Початки формування українського етносу та його
державності..Античні держави Північного Причорномор’я.
Тема 2. Етнічна держава Київська Русь. Державницькі ідеї в період ЛитовськоПольської доби. Передумови утворення держави на Русі. Теорії походження Київської
Русі. Суспільно-політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі.
Причини занепаду Київської Русі. Галицько-Волинська держава: внутрішня політика і
міжнародний статус. Соціально-політичний та економічний статус українських земель в
період Литовсько-Польської доби. Переривання механізму формування спадкової
української еліти
Тема 3. Козацько-гетьманська держава в історії України. Причини, характер, рушійні
сили і проблеми періодизації революції 1648-1676 рр. Формування української
державності в ході визвольної війни 1648-1657 під проводом Б.Хмельницького. Основні
угоди. Переяславська Рада 1654 р. та «березневі статті». Загострення кризи української
державності у 1657- 1663 рр. Розкол України на Лівобережну та Правобережну.

Тема 4. Занепад та ліквідація Гетьманщини. Гетьманування Петра Дорошенка.
Причини поразки національно-визвольних змагань середини ХVІІ ст. Наступ на політичну
автономію України. Політика гетьмана Івана Мазепи. Україна в роки Північної війни.
Перший український уряд в «екзилі». Конституція Пилипа Орлика
Тема 5. Державотворчі процеси на українських землях в ХІХ ст. Етапи формування
національно-державницької ідеології: від культурного до політичного відродження.
Соціально-політичне становище українських в першій половині ХІХ ст. Західноукраїнські
землі: соціально-політичні процеси першої половини ХІХ ст. Громадські організації та
політичні партії на Наддніпрянській Україні: зародження ідеї державності. Суспільнополітичні рухи на Західній Україні та їхнє значення для державотворення.
Тема 6. Відновлення державності українського народу в 1917 - 1922 рр. Створення
Центральної Ради та її політична діяльність. Універсали Центральної Ради. Українська
держава гетьмана П.Скоропадського. Політика Директорії та її наслідки. Національновизвольний рух на західноукраїнських землях. Злука УНР та ЗУНР. Поразка національнодемократичної революції. Уроки українських визвольних змагань
Тема 7. Державно-правове становище українських земель у міжвоєнний період.
Діяльність української радянської дипломатії на початку 20-х років. Об’єднання
державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії. Внутрішня
політика УРСР в 1920-ті рр. Індустріалізація та колективізація УРСР. Західноукраїнські
землі у 1920-1930-ті роки. Діяльність УНДО та ОУН в Галичині. «Карпатська Україна»
А.Волошина
Тема 8. Зміни в державній системі Радянської України в роки Другої Світової війни.
Окупація західноукраїнських земель напередодні та в перші дні ДСВ. Захоплення УРСР
німецькими військами. Адміністративно-територіальний устрій за нацистської окупації.
Спроба відновлення української державності під час ДСВ. Деокупація УРСР та її
юридичне оформлення у нових кордонах
Тема 9. УРСР у повоєнний час, період "відлиги", "застою" та "перебудови".
Повоєнна «відбудова»: основні тенденції. Зміни в суспільно-політичному житті України
після смерті Сталіна. Реформи М.С.Хрущова та їх наслідки. Становище УРСР в
епоху“застою” . Суспільно-політичні в зміни УРСР в період “перебудови”. Уряд УНР “в
екзилі”
Тема 10. Проголошення Незалежності та розбудова Української Держави.
Проголошення Незалежності України: передумови та обставини. Внутрішня політика України в
першій половині 1990-х рр. Становлення Української Держави як суб’єкта міжнародної політики.
України в першій половині 1990-х рр. Основні положення та досягнення внутрішньополітичного
курсу України під час президентства Л.Кучми. Зовнішньополітичний курс України в другій
половині 1990-х рр.

Тема 11. Розвиток Української Держави у ХХІ ст.: основні тенденції. Друге правління
Л.Кучми: економічна стабілізація. Багатовекторна зовнішня політика України на початку
2000-х рр. та її результати. Соціальні протести та формування опозиції до режиму
Л.Кучми. Помаранчова революція та формування української модерної нації. Внутрішня
політика під час Президенства В.Ющенка. Встановлення євроінтеграційного

зовнішньополітичного курсу. Реакційний режим правління В.Януковича. «Революція
гідності» . Зовнішньополітична криза та втрата Україною ряду територій. Початок
АТО.Правління П.Порошенка: основні досягнення у внутрішній і зовнішній політиці.
Основні моменти внутрішньо та зовнішньополітичного курсу урядів України за часів
президентства В.Зеленського. Світова пандемія та переформатування соціальноекономічного життя українців. Українське державотворення в 2020-х рр.: основні задачі,
проблеми та перспективи

Програмні результати навчання

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію,
робити
самостійні
висновки
за
результатами власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР10. Формулювати думку логічно,
доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання
відповідно до культуральних особливостей
співрозмовника.
ПР13.
Взаємодіяти,
вступати
у
комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші
культуральні
чи
гендерно-вікові
відмінності.

При проведенні поточного контролю
використовуються наступні форми:
перевірка конспекту лекцій, опитування,
оцінювання виступів студентів та їхньої
участі у дискусії
Формою підсумкового контролю є залік,
що проводиться в усній формі
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (залік)
Форми поточного та підсумкового
контролю

Оцінка в
балах

90 - 100

80 – 89

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
національною
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу
Відмінно
А
освоєний цілком, необхідні практичні
(зараховано)
навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені
програмою
навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу
Добре
В
освоєний цілком, необхідні практичні
(зараховано)
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні

75 – 79

65 – 74

С

Задовільно
(зараховано)

60 – 64

21 – 59

1 – 20

D

Е

Незадовільно
(не зараховано)

FX

F

завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з
двома – трьома незначними помилками.
«Добре» - теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не
носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання навчальних завдань виконано,
деякі з виконаних завдань містять
помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні
навички роботи не сформовані, частина
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань не виконана, або
якість виконання деяких з них оцінена
числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімум критеріїв
оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний
зміст курсу освоєний частково, необхідні
практичні навички роботи не сформовані,
більшість
передбачених
програм
навчання,
навчальних
завдань
не
виконана, або якість їхнього виконання
оцінена числом балів, близьким до
мінімального, при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки.
«Безумовно
незадовільно»
-

теоретичний зміст курсу не освоєний,
необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні
завдання
містять
грубі
помилки,
додаткова
самостійна
робота
над
матеріалом курсу не приведе до
значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує
повної переробки.
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