
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

 

Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Перший проректор  

_____________ Р.М. Шелудько 

 

“______”___________2020___ р. 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОК 31  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КУЛЬТУРИ 

 

 

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій», 191 «Архітектура та 

містобудування» 

Освітньо-професійна програма – 193 «Геодезія та землеустрій» 

Спеціалізація – 193 «Геодезія та землеустрій» 

Факультет інженерів землевпорядкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 

 



 

Робоча програма «Історія України і культури» для здобувачів  

галузі знань _ 19 «Архітектура та будівництво» 

 спеціальності. 193 «Геодезія та землеустрій», 191 «Архітектура та 

містобудування» 

 

 освітньо-професійної програми ____першого (бакалаврського) рівня 

підготовки спеціальності  

 

„___” ________, 20_20_ р. __ с. 

 

 

Розробник: Мокрецова Н.Я. , кандидат філософських наук, доцент 

 

 

 

 

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри філософії, 

історичних і соціальних дисциплін 

Протокол від «_26_»_серпня 2019 р. №1  

  

 

 Завідувач кафедри філософії,  

канд. історичних наук, доцент                                              А.І. Кравцов  

  

  

  

 

 

 

 

Схвалено методичною комісією факультету інженерів землевпорядкування 

 

Протокол від «_31___»___08_____________2020 р. №__5_  

 

  

 

 Голова навчально-методичної комісії                                     О.В. Князь 

   

  

__________, 2020__ р.  

 

 __________, 2020__ р. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 19  

«Архітектура та 

будівництво» 

 
 

Модулів – 2 

 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність –  

193 «Геодезія та 

землеустрій», 

191 «Архітектура та 

містобудування» 

 

 

 

Рік підготовки 

1-й 2-й  

Семестр 

1-й 2 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній рівень 

підготовки: 

перший (бакалаврський) 

рівень. 

 

20 год. 4год. 

Практичні, семінарські 

22год. 6 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю: іспит 

  

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

  

«Історія України та  української культури» – дисципліна, спрямована на 

збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування 

творчої активності майбутніх фахівців. Вона дає уявлення про етапи розвитку 

української культури, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових 

культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, 

усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. Пізнання сутності та процесу 

розвитку культури має бути орієнтоване на формування таких якостей людини, 

як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити 

порозуміння з представниками різноманітних культур. Значення курсу полягає 



передусім у тому, що він формує науковий світогляд студентів, 

загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста.  

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття та 

самостійна робота. Матеріал навчальної дисципліни спрямований на 

формування вмінь використовувати у повсякденному житті основні терміни та 

поняття історії української культури, застосовувати набуті знання для 

визначення лінії особисті. 

 Мета і завдання навчальної дисципліни –  ознайомити студентів із 

закономірностями виникнення та джерелами формування української культури, 

особливостями її  розвитку на різних етапах історії України, з’ясувати сутнісні 

ознаки духовної культури  нашого народу, її гуманістичну спрямованість, 

відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий 

характер. Навчити студентів  вільно оперувати сучасними концептами 

історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.  

 Основними завданнями є: 

 – навчити студентів аналізувати історичні та культурні джерела, пам’ятки 

минулого, що дозволяють аналітично мислити й об'єктивно сприймати події 

історії України; 

– ознайомити студентів із закономірностями виникнення та джерелами 

формування української культури, особливостями її  розвитку на різних етапах 

історії України, 

 – з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури  нашого народу, її гуманістичну 

спрямованість, відкритість перед культурами інших народів, глибокий 

демократизм, творчий характер.  

– навчити студентів  вільно оперувати сучасними концептами історичної 

культурології та широким фактологічним матеріалом.  

– сформувати світоглядні погляди на основі знання особливостей української 

культури та їхного зв’язок  із національним характером;  

– навчити студентів цінувати здобутки української духовної та матеріальної 

культури. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія України та 

української культуры » здобувачі отримують компетенції: 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
1.  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, громадянина  України.  



2. 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. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

5.  Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців. 

2. Здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності. 

3.  Здатність формувати екологічне мислення і свідомість, ставлення до 

природи, як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, 

особисту відповідальність за стан довкілля. 

 

Програмні результати навчання 

 

Здобувач ступеня – бакалавр повинен: 

1.  Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для 

формування громадянської позиції, формування національної гідності та 

патріотизму. 

2.  Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

3. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 

адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей, бути самостійним та 

відповідальним у роботі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

1. українська мова (за професійним спрямуванням);  

2. філософія; 3. психологія;  

4. політологія; 5. соціологія. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність, витоки та рання історія українського 

суспільства та культури 

 

Тема 1. Становлення людської цівілізація на теренах України 

 Давня та середньовічна історія України в контексті всесвітньої та 

вітчизняної історії. Історія як наука, її предмет та специфіка. Джерела та 

історіографія. Хронологія. Первісний лад. Ознаки та характерні риси. Палеоліт. 



Датування найдавніших свідчень людської діяльності на Україні. Соціальна 

структура. Перші поховання людей. Мезоліт. Неолітична революція. Перехід до 

осілого способу життя. Енеоліт. Початок формування територіальної общини. 

Етнічні процеси. Індоєвропейці. Трипільська культура. Орне землеробство, 

тваринництво, гончарство. Перший суспільний поділ праці. Майнове 

розшарування. Розселення, вірування і мова індоєвропейців. Язичництво. 

Перше велике переселення народів. Праслов’яни. Кіммерійці. Кочове 

скотарство, ремесла. Військові походи. Державне утворення. Скіфи. Експансія 

від Північного Кавказу на захід. Час та просторові межі існування Великої 

Скіфії. Торгівля, ремесла. Війни скіфів. Звичаї та вірування кочових скіфів. 

Культура. Вплив грецької цивілізації. Елліни. Еллінський період. Боспорське 

царство. Розбудова міст-республік. Римський період історії античних держав 

Північного Причорномор'я. Криза рабовласницького ладу. Удари готів і гунів. 

Падіння античних міст. Культура греків. Архітектура. Мистецтво. Сармати. 

 

Тема 2. Поняття культури та її ролі в розвитку суспільства 

 Еволюція поглядів на культуру в європейській культурологічній думці. 

Проблема виникнення культури, основні філософські гіпотези. Сучасне 

розуміння категорії «культура», її сутність, структура та функції. Культура 

світова та національна. Цивілізація та культура. Поняття геокультури.  

 Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади 

вивчення історії культури України. Складники та етапи становлення 

української культури. Фактори, що вплинули на становлення української 

культури. Культура. Вплив грецької цивілізації. Елліни. Еллінський період. 

Культура греків. Архітектура. Мистецтво. Сармати Українська культура в 

контексті європейської та світової культури.  Особливості української культури 

– гуманізм та фольклорне підґрунтя.  

 

Тема 3. Історія та культура Київської Русі. 

Теорії походження Русі. Норманська теорія. Хазарська теорія. 

Автохтонна теорія. Феодальний лад. Характер економіки Русі. Полюддя. 

Вотчина. Реміснича спеціалізація. Торгівельний шлях «із варяг у греки». 

Категорії населення. Побут. Державний лад.  

Найдавніші археологічні культури на теренах України. Виникнення 

первісного мистецтва та його особливості. Трипільська культура та її роль в 

становленні української культури. Найдавніші протоміста Європи. Культури 

бронзового віку. Кіммерійці та скіфи на території України. Язичництво як 

світоглядна та культурна система. Стародавня культура східних слов’ян. Побут, 

звичаї, релігійні вірування. Основні етапи розвитку  розвитку старослов’янської  



культури. Міфологія східнослов’янських племен. Мистецькі набутки слов’ян. 

Особливості писемності. Античні історики про слов’ян та їхню культуру. 

Становлення і розвиток державності. Розвиток міст. Прийняття 

християнства. Церква та її роль у культурному житті Київської Русі. Монастирі. 

Виникнення слов’янської писемності. Освіта. Кирило та Мефодій. Школи. 

Бібліотеки. Книжна справа. Найдавніші літописи. Культова та палацова 

архітектура. Софійський собор, Десятинна церква. Фрески та мозаїка. Внесок 

Ярослава Мудрого в розвиток культури. Пам’ятки літератури (“Повчання 

дітям” Володимира Мономаха, “Слово о полку Ігоревім” ). Ткацтво, 

килимарство та вишивка. Соціальні світи Київської Русі. Вплив Київської Русі 

на розвиток культури сусідніх країн. 

 

Тема 4. Українські землі у Литовсько-Польську добу. Українська 

національна революція (1648-1676 рр.) та Гетьманщина XVII – XVIII 

Внутрішня політика князів Гедиміна і Ольгерда Система васалітету. Соціальна 

ієрархія. Магдебурзьке право. Литовські статути. “Устав на волоки”. 

Економіка. Кревська унія. Руська опозиція. Династичний шлюб Ягайла. 

Захоплення Польщею Галичини. Князь Вітовт. Битва під Грюнвальдом. 

Городельська унія. Король Казимір IV. Повстання князя М. Глинського. 

Зближення Литви і Польщі.  

 Крим у часи Русі. Утворення Кримського ханства Залежність від 

Османської імперії. Господарство. Орієнтація на Туреччину. “Дике поле”. 

Утворення 1449 р. Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну 

залежність від Османської імперії. Напади татар і турків на українські землі. 

Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІV – 

середині ХVІІ ст. Магдебурзьке право. Соціально-політичний устрій. 

Люблінська унія – утворення Речі Посполитої. Литовський Статут 1588 року. 

Берестейська унія. Уніатська митрополія. Боротьба проти унії. 

Православні братства. Львівська братська школа. Київське братство. 

Походження слова “козак”. Причини і час появи козацтва Перші організатори. 

Князь Д. Вишневецький. Реєстрові козаки. Козацьке військо. Військові 

кампанії. Антифеодальні виступи козаків. “Ординація Війська Запорізького 

реєстрового”. Гетьман П. Сагайдачний. П. Могила. 

Україна напередодні революції. Причини, характер, рушійні сили, 

періодизація національної революції. Богдан Хмельницький. Розгортання 

національно-визвольної війни (лютий 1648 р. – серпень 1657 р.). Перемога під 

Жовтими Водами і Корсунем. Битва під Пилявцями. Облога Львова і Замостя. 

Зборівський договір як спроба політичного компромісу. Битва під Берестечком. 

Білоцерківський мирний договір. Розгром польського війська під Батогом. 



Битва під Жванцями. Українсько-російські зв’язки у роки війни. 

Переяславський договір 1654 р. та його оцінка в історіографії. Березневі статті. 

Ставлення різних соціальних та політичних груп українського суспільства до 

Переяславської угоди.  

Ліквідація старого державного ладу і зародження Української козацької 

держави. ЇЇ територія та адміністративно-територіальний устрій. Поділ на 

суспільні групи – стани. Органи влади. Господарсько-фінансова політика. 

Дипломатична діяльність. Збройні сили.  

Відновлення війни з Польщею. Другий похід Богдана Хмельницького на 

західноукраїнські землі. Вступ Швеції у війну з Польщею. Віленське 

перемир’я. Створення коаліції проти Польщі.  

Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства 

(вересень 1657 р. – січень 1667 р.). Гетьман Іван Виговський. Порушення царем 

умов Переяславської угоди. Гадяцький договір. Конотопська битва 27–29 

червня 1659 р. Юрій Хмельницький. Гетьман Павло Тетеря. Чорна рада. 

Гетьман Лівобережжя Іван Брюховецький. Політичне розчленування України 

на Лівобережжя і Правобережжя.  

 

Тема 5. Культура України героїчної доби (XIV –XVIII ст.) 

Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства. 

Поширення освіти серед населення. Перші слов’янські книгодрукарі (Ш.Фіоль, 

Вукович, Ф. Скорина, С. Дропан). Іван Федоров – український першодрукар 

(“Апостол”, Острозька Біблія та ін.). Церковно-літературні твори. 

Пересопницьке Євангеліє. Короткий Київський літопис. Розвиток науки, 

видання букварів, граматик. Братства та братські школи. Образотворче 

мистецтво, архітектура, музика. Особливості пісенно-поетичної творчості 

козацької доби. Народні думи, історичні пісні. Кобзарство. Розвиток театру і 

драматургії.  

Реформування церкви та освіти, поширення гуманістичних ідей 

Ренесансу. Діяльність митрополита Петра Могили. Українське бароко, його 

національна специфіка. Ораторсько-проповідницька проза, мемуарно-історичні 

твори, козацькі літописи: Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. Полемічна 

література. Д. Вишенський. Народні думи та пісні про визвольну війну. 

Розвиток барокової поезії, церковної музики. Поширення хорового (партесно-

хорального) співу. Бароко в живопису (М. Петрахнович, І.Руткович), розвиток 

парсунного портрету і гравюри (О. Тарасевич, Л. Тарасевич, І. Щирський.) 

Особливості та пам’ятки барокової архітектури. Відновлення архітектурних 

пам’яток з бароковими доповненнями. 



Культурологічна і просвітницька діяльність Івана Мазепи. Культура 

імистецтво в Україні ХVІІІ ст. Поява творів світського характеру в літературі та 

театральному репертуарі. Палацова архітектура. Розвиток освіти. Києво- 

Могилянська академія як вищий навчальний заклад, центр науки і культури. 

Створення колегій. Григорій Сковорода — просвітитель, філософ і 

поет.Архітектура й образотворче мистецтво (І. Григорович-Барський, Б. 

Меретин та ін.). Садовопаркове та ужитково-декоративне мистецтво.  

Вплив української культури на розвиток культурних процесів у Росії (С. 

Полоцький, С. Яворський, Ф. Прокопович ). 

 

Змістовий модуль 2. Історія українського суспільства та культури  Нового 

часу і сучасності 

 

Тема 6. Україна у складі Російської та Австрійської імперій у ХІХ–ХХ ст. 

 Україна в політичних планах Польщі, Росії та Туреччини. 

Андрусівський мир і територіальне розчленування України. Боротьба за 

возз’єднання Української держави (січень 1667 р. – вересень 1676 р.). Гетьман 

Петро Дорошенко. Корсунська козацька рада 1669 р. та перехід частини 

України, контрольованої Військом Запорозьким на чолі з гетьманом Петром 

Дорошенком, під протекторат Османської імперії. Бучацька угода 1672 р. 

Гетьмани Дем’ян Многогрішний та Іван Самойлович. Подальше обмеження 

автономії України. Падіння Правобережного гетьманату як завершальний акт 

Української революції.  

 Адміністративно-територіальний устрій і чисельність населення. 

Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Стан 

сільського господарства. Промисловість. Торгівля. Транспорт. Загострення 

соціальних суперечностей. Поширення кріпацтва на Південну Україну. 

 Війна 1812 р. і Україна. Декабристи в Україні. “Південне товариство”. 

“Товариство об'єднаних слов'ян”. Повстання Чернігівського полку. Вплив 

польського повстання 1830-1831 рр. на Україну. Криза кріпосницького 

господарювання. Антикріпосницькі рухи в Галичині і на Буковині. Діячі 

українського національного руху в Галичині. “Руська трійця”. 

Західноукраїнські землі в революції 1848-1849 рр. 

 Селянська реформа. Маніфест і Положення 19 лютого 1861 р. 

Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Реформи 60-70-х 

років: земська, міська, судова, фінансова, військова. Історичне значення 

реформ. Економіка. Перехід від мануфактури до фабрики. Промисловий 

розвиток українських земель в пореформену добу. Класи і стани українського 

суспільства. Становлення української нації. Відлуння польського повстанського 



руху в Україні. В. Антонович як ідеолог “хлопоманства”. Українські громади. 

Західна Україна після революції 1848-1849 рр. Чужоземний капітал у 

промисловості. Становище робітників. 

 

Тема 7. Українське національно-культурне Відродження 

 Просвітницькі ідеї в культурі України. Розвиток історичної науки та 

фольклорні дослідження. “Історія русів”. Поширення освіти, відкриття шкіл, 

народних училищ. Розвиток науки та філософської думки. Зв’язок народного та 

професійного мистецтва. Формування української класичної літератури. 

Творчість І. Котляревського. Роль Харківського та Київського  університетів. 

Кирило-Мефодіївське товариство. Діяльність М. Костомарова та П. Куліша. 

Початок українського національного відродження. Утворення Кирило-

Мефодіївського товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Т.Г. 

Шевченко в українському національному русі. 

Внесок М. Лисенка в розвиток української музики. Вплив складних 

політичних умов у другій половині ХІХ ст. на розвиток української культури: 

заборона українського книгодрукування, переслідування української 

інтелігенції тощо. Заснування у Львові культурно-освітніх товариств 

(“Просвіта”, “Наукове товариство ім. Т. Шевченка”), українських видавничих 

спілок. Харківський, Київський, Новоросійський університети як наукові 

центри.  

Традиції та новації в українській культурі. Українська культура в 

європейському та світовому соціокультурному контексті. Українське мистецтво 

– формотворчий чинник української нації. Розвиток драматургії і театрального 

мистецтва. Театр корифеїв. Видатні актори М. Заньковецька, М. Садовський, П. 

Саксаганський. 

 Загальна характеристика українського образотворчого мистецтва та 

архітектури, стилі міського та промислового будівництва. Український модерн. 

Творчість братів Кричевських. Стильові та жанрові особливості українського 

живопису. Творчість митців народницького реалізму М. Пимоненка, С. 

Світлославського, М. Івасюка, С. Васильківського, М. Самокиша, І. Їжакевича, 

І. Труша. Творчість митців, орієнтованих на новітні європейські напрями (О. 

Мурашко, М. Бурачек та ін.). Г. Нарбут та його учні. Творчість українських 

митців — зачинателів нових течій у світовому мистецтві (О. Архипенко, К. 

Малевич, О. Богомазов, В. Пальмов, М. Бойчук). Особливості розвитку 

літератури (І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський). Український 

неоромантизм (М. Вороний, Леся Українка); своєрідність українського 

експресіонізму (П. Карманський, В. Стефаник). Український авангард 1900–

1910 рр. Групи “Молода Муза” (Б. Лепкий, П. Карманський та ін.), “Українська 



хата” (М. Вороний, Г. Чупринка та ін.). Футуризм у малярстві та поезії (В. 

Єрмолов, М. Семенко та ін.).  

 

Тема 8. Україна у новітню добу. 

 Лютнева демократична революція 1917 р. Утворення Центральної Ради. 

Соціальна база, програма. Курс на автономію України. Взаємовідносини 

Центральної Ради та Тимчасового Уряду. І Універсал Центральної Ради. II 

Універсал Центральної Ради. III Універсал Центральної Ради. Утворення 

Української Народної Республіки. Боротьба більшовиків за владу. Вторгнення 

більшовицьких військ з Росії. IV Універсал Центральної Ради. Прийняття 

Конституції УНР. 

Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. Інтервенція Антанти на 

півдні України. Вигнання антантівських інтервентів. Друга війна УНР і 

Радянської Росії. Встановлення влади рад в Україні на початку 1919 р. III 

Всеукраїнський з’їзд рад. Перша радянська конституція України. Селянський 

повстанський рух як історичний феномен. Політичні керівники руху. Цілі та 

характер селянських виступів. Н. Махно, М. Григор’єв, Д. Терпило (Зелений). 

Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. Політико-

правовий статус Східної Галичини після Паризької мирної конференції. 

Варшавський договір. Ризький мирний договір. Основні уроки української 

національної революції. 

Зміни в системі тоталітарного політичного режиму в кінці 20-х – 30-ті рр. 

Поворот до суцільної колективізації. Знищення селян-власників. Завершення 

колективізації основної частини селянських господарств у 1931–1932 рр. 

Економічний терор хлібозаготівельних комісій. Голодомор 1932–1933 рр. та 

його наслідки й політична оцінка.  

 Україна в роки ІІ Світової війни та повоєнний час. Пакт Молотова–

Ріббентропа. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію 

Західної України. Територіальні вимоги радянського керівництва до Румунії. 

Включення основної частини західноукраїнських земель до складу УРСР та 

«соціалістичні перетворення» в Західній Україні.  

Напад Німеччини та її союзників на СРСР. План «Барбаросса». 

Катастрофічні поразки 1941 р. Оборона Києва, Одеси і Севастополя. Бої за 

Донбас.  

Німецький окупаційний режим. План «Ост». Адміністративний устрій 

окупованої України. Розгортання більшовицького і націоналістичного руху 

Опору проти окупантів. Діяльність комуністичного підпілля і радянських 

партизанів. Утворення Української повстанської армії. Нова програма і тактика 

Організації українських націоналістів.  



Геополітичні зміни після закінчення війни та українське питання. 

Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах 

єдиної держави. Операція «Вісла». Напівпримусовий обмін населенням між 

Україною і Польщею.  

Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946–1947 рр. 

Насильницька колективізація в західних областях України. Нова смуга масових 

репресій проти громадян України. Львівський церковний собор 1946 р. 

Підпільно-партизанська боротьба ОУН–УПА з тоталітарним ладом.  

 

Тема 9. Розпад Радянського союзу та відродження незалежності України. 

Зміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для 

України. Реформи середини 60-х рр., їх згортання консерваторами в партійно-

державному керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної 

діяльності Сталіна. Деформації в структурі економіки України, хижацька 

експлуатація її багатств. Екстенсивний розвиток сільського господарства, 

шкідливість кампанії щодо ліквідації «неперспективних» сіл.  

Звільнення П.Ю. Шелеста. Особистість В.В. Щербицького як провідника 

русифікаторської політики центру. Політичні репресії 60–70-х рр.  

Реформи М.С. Горбачова. Суспільство на шляхах прискорення, 

перебудови,гласності. Економічна політика центрального уряду і Україна. 

Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Відновлення критики сталінізму. 

Зростання політичної активності народу. 

Гальмування перебудовчих процесів в Україні. Національне пробудження 

українського народу. Реабілітація політичних в’язнів. Викриття 

злочинівтоталітарного режиму. Народження Народного руху України і 

перетворення його в опозиційну до КПРС силу. Перші кроки в демократизації 

суспільно-політичного життя і утворення нових політичних партій та 

громадських об’єднань. Реформа виборчоїсистеми. Вибори до Верховної Ради 

УРСР. Формування парламентської опозиції – “Народної ради”. Прийняття 

Декларації про державний суверенітет України. Курс національно-

демократичних сил на утвердження державної та економічної незалежності 

республіки, утворення самостійної держави. 

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для 

України. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори 

Президента України. Прийняття Конституції України. Концепція зовнішньої 

політики України. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі 

“Партнерство заради миру”, в діяльності Ради Європи. Україна у складі 

Співдружності незалежних держав. Українська діаспора на сучасному етапі. 

 



Тема 10. Історія та культура сучасної України . 

 Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. 

Зміцнення державних кордонів. Формування Збройних сил і Військово- 

морського флоту, Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби. 

Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів 

державності. Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для 

реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових 

відносин, приватизації. Формування багатопартійності в Україні Прийняття 

Конституції України. Концепція зовнішньої політики України. Участь України 

у миротворчих процесах ООН, у програмі “Партнерство заради миру”, в 

діяльності Ради Європи. Україна у складі Співдружності незалежних держав. 

Українська діаспора на сучасному етапі. 

  Роль країн Європи, США і Росії в політичних подіях в Україні 2004 р. 

“Помаранчева революція”. Обрання Президентом В. Ющенка. Криза урядових 

структур 2006-2007 рр. Обрання Президентом В. Януковича.  «Революція 

гідності» та події 2014-2020 рр. Підсумки історичного шляху українського 

народу та найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, 

соборність і державність.  

 Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності. Основи 

законодавства про культуру, мови, освіту. Входження України до єдиного 

європейського та світового освітнього простору. Постсучасний стан розвитку 

культури. Національна культура в умовах мультикультуризму. Проблеми 

національної самоідентифікації українців. Повернення до української культури 

творчої та художньої спадщини визначних діячів та представників діаспори. 

Проблеми розвитку української культури на сучасному етапі Необхідність 

реформування культурної політики. Українська культура – самобутнє явище 

світової культури.  

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредита 

ЄКТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни «Історія і культура України» 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с. 

р. 

л п лаб ін

д 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

 

Змістовий модуль 1. . Сутність, витоки та рання історія українського 

суспільства та культури 

Тема1. Становлення 

людської цівілізація на 

теренах України. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 2. Поняття культури 

та її ролі в розвитку 

суспільства. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 3. Історія та культура 

Київської Русі. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 4. Українські землі у 

Литовсько-Польську добу. 

Українська національна 

революція та Гетьманщина 

XVII – XVIII ст. 

 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 5. Культура України 

героїчної доби (XIV –XVIII 

ст.) 

 

12 2 2   8  2     

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 10 10   40 60 4 4   52 

Змістовий модуль 2. Історія українського суспільства та культури  Нового часу і 

сучасності 

Тема 6. Україна у складі 

Російської та Австрійської 

імперій у ХІХ–ХХ ст. 

10 2 2   8 10 - -   10 

Тема 7. Українське 

національно-культурне 

Відродження. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 8. Україна у новітню 

добу ( ХХ – ХХІ ст.). 

12 2 2   8 12 1 1   10 



Тема 9. Розпад Радянського 

союзу та відродження 

незалежності України 

12 2 2   8      10 

Тема 10. Історія та 

культура сучасної України 

12 2 4   8      10 

Всього годин разом за 

змістовим модулем 2 

60 10 12   38 60 4 6   50 

Всього 120 20 22   78 120 4 6   110 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення людської цівілізація на теренах України 2 год. 

2 Феномен української культури. 2 год. 

3 Культура  та історія Київської Русі та Галицько-

Волинського князівства 

2 год. 

4 Культура та історія  становлення української народності 2 год. 

5 Україна у складі Російської та Австрійської імперій у 

ХІХ–ХХ ст. 

2 год. 

6 Національно-культурне відродження в Україні кінця 

ХVІІІ – початку ХХ ст. 

2 год. 

7 Культура України героїчної доби (XIV –XVIII ст.) 2 год. 

8 Україна у новітню добу. 2 год. 

9 Розпад Радянського союзу та відродження незалежності 

України 

2 год. 

10 Історія та культура сучасної України 4 год. 

 Усього годин: 22 год. 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувача відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел 

інформації; перегляд відеозаписів;; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних,  

семінарів; виконання типових задач; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: виконання завдань 

з елементами творчості; участь в розборі проблемних ситуацій; розв’язання 

проблемно-пошукових запитань; участь у дискусіях і конференціях; складання 

рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять. 



4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в процесі 

проведення наукових досліджень, у навчальних практикумах, конференціях. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і функції історії культури України 6 год. 

2  Світогляд дохристиянської доби Кіївської Русі. 8 год. 

3 Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва 8 год. 

4 Християнство як світова релігія, вплив на культуру 6 год. 

5 Здобутки сучасного українського кіномистецтва. 6 год. 

6 Розвиток освіти і науки наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 6 год. 

7 Культура України героїчної доби (XIV –XVIII ст.) 6 год. 

8 Українське національно-культурне Відродження 6 год. 

9 Лютнева демократична революція 1917 р. Утворення 

Центральної Ради 

6 год. 

10 Україна в роки ІІ Світової війни та повоєнний час 6 год. 

11 Розпад Радянського союзу та відродження незалежності 

України 

6 год. 

12 Історія і сучасний стан культури в Україні 8 год. 

 Усього годин: 78 год. 

7. Методи навчання 
 

Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

1) Група методів за джерелом інформації і сприйняття навчальної 

інформації – словесні (лекція, бесіда, розповідь); наочні – (ілюстрація, 

демонстрація, презентація), практичні (збір інформації, її мовна обробка).  

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і системати-

зований виклад певного наукового або науково-методичного питання, 

ілюстрований, за необхідності, засобами наочності. Лекція є однією з основних 

організаційних форм навчальних занять і, водночас, методів навчання. 

Лекція із застосуванням ігрових методів – застосовуються методи 

мозкової атаки, методи конкретних ситуацій та інші, коли здобувачі самі 

формулюють проблему і намагаються її вирішити. 

Практичні заняття – форма навчального заняття, на якому викладач 

організує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння та навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання здобувачами відповідно до 

сформульованих завдань. 

Індивідуальне заняття  -  форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими здобувачами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 



Рольові ігри (інсценізація) – форма активізації здобувачів, за якої вони 

задіяні в процесі інсценізації певної історичної ситуації у ролі безпосередніх 

учасників подій. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій здобувач отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться 

протягом семестру – поточні консультації, семестрові та екзаменаційні). 

2) Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3) Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань – 

репродуктивні та продуктивні  (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові);    

4) Група методів за ступенем управління навчальним процесом: навчання 

під керівництвом викладача, самостійна робота здобувача з навчальною та 

науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до практичних занять, 

робота з комп’ютером, виконання письмових завдань. 
 

8. Методи контролю 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, лабораторно- практичних занять і оцінюється сумою набраних 

балів.   

Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за двома напрямами: 

I – контроль систематичності та активності роботи на  лабораторно- 

практичних заняттях; 

II – контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; 

фронтальне опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні 

роботи; тестування. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів 

навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля.  

Підсумковий/ семестровий контроль проводиться у формі екзамену у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу.  

Семестровий екзамен – форма оцінки підсумкового засвоєння 

здобувачами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни, що проводиться як контрольний захід. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації компетентністного підходу 



екзамен оцінює рівень засвоєння здобувачем компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами. 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота 
Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

6 6 8 8 8 8 8 8 40 100 

Теми змістового модуля 1 – Т1–Т4. Теми змістового модуля 2 – Т5–Т8. 
 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

ОцінкаЄКTС 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
82– 89 В 

добре 
75– 81 С 
66– 74 D 

задовільно 
60– 65 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 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Історія і культура України: навч.-метод. рекомендації / Харк. нац. аграр. ун-

т ім. В. В. Докучаєва. –Харків: ХНАУ, 2020. – 168 с. 

2. Історія Харківського національного аграрного університету імені В.В. 

Докучаєва / О.М. Голікова, А.І. Кравцов, Р.І. Киричок та ін. / Харк. нац. 

аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2011.– 544 с. 

 

12. Рекомендованалітература 

Основна 

1. Білоцерківський В.Я. Історія України: навч. посібник. –Київ: Центр навч. л-

ри, 2007. – 536 с. 

2. Бойко О.Д. Історія України: навч. посібник.  Київ: Академвидав, 2010. 687 c.  

3. Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.): навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Бойко. – Київ: Кондор, 2004. – 358 

с.  

4. Голікова О.М. Історія України та української культури: словник-довідник / 

Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 189 с.  



5. Греченко В. А. Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ: Кондор, 2013. – 351 с.  

6. Греченко В.А. Історія України. Модульний курс / В.А. Греченко. – Харків: 

Торсінг плюс, 2008. – 384 с.  

7. Історія світової та української культури: підручник для вищ. закл. освіти / 

В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – Київ: Літера 

ЛТД, 2006. – 480 с. 

8. Історія України: Новітня доба: навч. посібник /  за ред. В.М. Литвина. – Київ 

: Академвидав, 2012. – 479 с.  

9. Кормич Л. І. Історія України: від найдавніших часів і до ХХІ століття: навч. 

посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. 

10.  Лазарович М.В. Історія України: навч. посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге 

вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 685 с.  

11.  Литвин В. М. Історія України: підручник. Київ: Наукова думка, 2011. 839 с.  

12.  Остафійчук В.Ф. Історії України: сучасне бачення: навч. посібник / 

В.Ф. Остафійчук. – Київ: Знання-Прес, 2008. – 424 с.  
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