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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 15 
Лекції: 

90 - 

Модулів: 4 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 450 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2, 3, 4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3, 5, 6, 8 
Семінарські заняття: 

86 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 

2, 3, 4 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

4 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: заліки, 

екзамени 

- - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

270 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни включає процеси, явища, 

історичні факти, закономірності і особливості історичного розвитку України, 

української матеріальної та духовної культури  від найдавніших часів до 

сьогодення. 

 

Метою вивчення дисципліни є опанування студентами суті історичних 

процесів, що відбувалися в Україні від найдавніших часів до сьогодення, 

усвідомлення їх об’єктивного характеру, взаємозв’язку та взаємозалежності, 

оволодіння студентами історичним фактажем; вивчення основних періодів 

розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу 

українського народу, аналіз історичної специфіки української національної 

культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних 

орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Вступ до 

історії з основами наукових досліджень», «Культурна антропологія та 

етнографія», «Археологія». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Українська та зарубіжна історіографія», «Історія європейської 

культури», «Новітня історія країн Західної Європи». 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські 

студії». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 
Шифр 

компетентн

ості 

Компетентності Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ПРН9. З’ясовувати взаємозв’язок між 

історичними подіями, явищами, 

процесами та демонструвати 

змістовні думки, обґрунтовані 

положення і висновки про них. 

ЗК2. Здатність робити смислові 

узагальнення та висновки, 

виявляти в інформаційних даних і 

концептах хиби й вразливі місця, 

суперечності та неповноту 

аргументації. 

ПРН18. Робити висновки про результати 

діяльності осіб, спільнот та структур 

у конкретні історичні епохи. 

ЗК3. Готовність до пізнання нового і 

неперервного навчання, до 

опанування нових знань та 

стратегій/способів мислення. 

ПРН8. Аналізувати суспільні процеси в 

історії України у контексті 

європейської та світової історії. 

ЗК4. Здатність раціонально 

організовувати власну діяльність 

та ефективно використовувати час. 

ПРН20. Пояснювати важливість 

демократичних цінностей, 

вироблених у процесі історичного 

розвитку. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ПРН18. Робити висновки про результати 

діяльності осіб, спільнот та структур 

у конкретні історичні епохи. 

ЗК6. Здатність відрізняти суб’єктивні, 

спонтанні складові суджень від 

об’єктивних і аргументованих, 

вміти надавати перевагу останнім. 

ПРН4. Критично осмислювати інформацію 

з різноманітних джерел 

(археологічні артефакти, архівні 

документи, усні свідчення, музейні 

експонати, періодика, наукові праці 

тощо). 

ЗК7. Здатність брати участь в 

інтелектуальних дискусіях, 

використовувати ввічливі форми 

звернення до опонента, 

концентруватися на значущих 

складових судження, не 

переходячи на особистості. 

ПРН25. Дотримуватись концепції 

міжнаціонального та 

міжкультурного діалогу в Україні. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово, 

навички публічного мовлення, 

здатність ясно та виразно 

висловлюватися в процесі 

комунікації. 

ПРН25. Дотримуватись концепції 

міжнаціонального та 

міжкультурного діалогу в Україні. 

ЗК10. Навички написання аналітичних і 

публіцистичних гуманітарних 

текстів, реферування, створення 

систематизованих оглядів 

спеціальної літератури. 

Дотримання стандартів 

академічного оформлення тексту. 

ПРН19. Порівнювати здобутки наукових 

шкіл при вирішенні актуальних 

проблем історії та археології.. 



ЗК12. Увага і толерантність до іншої (й 

інакшої) думки, здатність 

аналізувати її зміст та структуру в 

процесі спілкування та адекватно 

на неї реагувати. 

ПРН25. Дотримуватись концепції 

міжнаціонального та 

міжкультурного діалогу в Україні. 

ЗК13. Здатність працювати в колективі та 

самостійно, виявляти ініціативу, 

уникати некритичного слідування 

авторитетам. 

ПРН20. Пояснювати важливість 

демократичних цінностей, 

вироблених у процесі історичного 

розвитку. 

ЗК14. Здатність життєво й фахово 

реалізовувати себе на основі 

ціннісно-світоглядних надбань 

людства (зокрема сприйняття 

людини не як засобу, а як цілі й 

цінності), що нерозривно поєднана 

з навичками критичного мислення, 

опануванням і обстоюванням 

громадянських чеснот і прав, 

соціальною відповідальністю, а 

також патріотичним піклуванням 

про продуктивний розвиток 

держави і суспільства. 

ПРН5. Визначати основні тенденції 

історичного розвитку в конкретні 

історичні періоди. 

ЗК15. Здатність розуміти світоглядні, 

правові, соціальні, економічні, 

культурно-історичні, духовно-

моральні питання, що виходять за 

межі фахової спеціалізації, завдяки 

чому відповідально й ефективно 

діяти в різних суспільних 

контекстах, сприяючи 

позитивному розв’язанню 

нагальних проблем. 

ПРН20. Пояснювати важливість 

демократичних цінностей, 

вироблених у процесі історичного 

розвитку. 

Фахові компетентності (ФК)   

ФК1. Здатність володіти знаннями, 

орієнтуватися в методології 

вивчення світової та вітчизняної 

історії від давніх цивілізацій до 

сучасності. 

ПРН1. Знати основні підходи до вивчення 

вітчизняної та світової історії, 

категоріальний апарат з історії та 

археології. 

ФК2. Критичне усвідомлення 

взаємозв’язку між фактами, 

подіями, явищами і процесами у 

минулому та сучасності. 

ПРН3. Знати та відтворювати наукову 

хронологію, періодизацію і 

характеристики основних етапів 

вітчизняної та всесвітньої історії. 

ФК3. Критичне усвідомлення 

відмінностей в історіографічних 

поглядах різних періодів та у 

різних контекстах. 

ПРН7. Розуміти відмінності в 

історіографічних поглядах різних 

періодів та у різних контекстах. 

ФК4. Розуміння соціальних функцій 

історика, можливостей 

використання історії та 

зловживання історією. 

ПРН14. Досліджувати життя та діяльність 

конкретних людей у контексті 

їхньої історичної доби. 

ФК5. Здатність опрацювання наукових 

та інформаційних джерел й 

використання інформаційно-

пошукових інструментів, таких як: 

бібліографічні довідники, 

путівники до архівних фондів, 

архівні описи та посилання на 

електронні ресурси. 

ПРН9. З’ясовувати взаємозв’язок між 

історичними подіями, явищами, 

процесами та демонструвати 

змістовні думки, обґрунтовані 

положення і висновки про них. 

ФК6. Здатність виявляти і 

опрацьовувати належним чином 

джерела інформації (бібліографії, 

документи, етнографічні 

матеріали, музейні експонати, 

археологічні артефакти і т. п.) для 

реалізації науково-дослідних 

ПРН4. Критично осмислювати інформацію 

з різноманітних джерел 

(археологічні артефакти, архівні 

документи, усні свідчення, музейні 

експонати, періодика, наукові праці 

тощо). 



проектів. 

ФК7. Здатність використовувати 

різноманітні методи виявлення та 

опрацювання історичних і 

археологічних джерел, зокрема, 

інструментарій спеціальних 

історичних дисциплін, новітні 

комп’ютерні технології для 

пошуку та обробки історичних або 

пов’язаних із ними даних. 

ПРН2. Запам’ятовувати та відтворювати 

найважливіші факти, події та 

процеси історичного минулого 

українського народу і людства 

загалом. 

ФК10. Здатність використовувати у 

фаховій діяльності знання з 

гуманітарних дисциплін, вміння 

аналізувати, оцінювати і 

прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й соціальні 

події та явища. 

ПРН17. Пояснювати значення культурного 

спадку для розвитку людства в 

цілому та окремих спільнот. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 

 
Шифр 

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.  ПРН9.   

ЗК2.  ПРН18.   

ЗК3.  ПРН8.   

ЗК4.  ПРН20.  . 

ЗК5.  ПРН18.   

ЗК6. ПРН4.    

ЗК7.   ПРН25.  

ЗК8.   ПРН25.  

ЗК10.  ПРН19.   

ЗК12.   ПРН25.  

ЗК13.  ПРН20.   

ЗК14. ПРН5.    

ЗК15.  ПРН20.   

ФК1. ПРН1.    

ФК2. ПРН3.    

ФК3. ПРН7.    

ФК4.  ПРН14.   

ФК5.  ПРН9.   

ФК6. ПРН4.    

ФК7. ПРН2.    

ФК10.  ПРН17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

А
у
д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

Модуль 1. 

Стародавня та ранньосередньовічна історія України  

та історія української культури. 

1. Вступ. Тема 1. Стародавня доба в історії України. 

Витоки та передумови формування української 

культури. 
1

16 

8

8 

8

6 

-

- 

-

2 

-

- 

2

22 

2. Тема 2. Середньовічна держава Київська Русь. Культура 

Київської  Русі. 

2

18 

1

10 

1

8 

-

- 

-

- 

3

- 

3

20 

Модуль 2. 

Пізньосередньовічна і ранньомодерна історія України  

та історія української культури. 

3. Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав 

(ХІV – перша половина ХVІІ ст.). Розвиток української 

культури.  

4

4 

2

2 

2

2 

-

- 

-

- 

-

- 

6

6 

4. Тема 4. Українське козацтво. 4

6 

2

4 

2

2 

-

- 

-

- 

-

- 

6

6 

5. Тема 5. Українська національна революція середини 

ХVІІ ст. 

8

6 

4

2 

4

4 

-

- 

-

- 

1

- 

1

12 

6. Тема 6. Гетьманщина, Правобережна Україна і 

Запорозька Січ в кінці ХVІІ - ХVІІІ ст. 

4

4 

2

2 

2

2 

-

- 

-

- 

-

- 

6

4 

7. Тема 7. Українська культура (середина ХVІІ – кінець 

ХVІІІ ст.). Українське бароко. 

4

6 

4

2 

4

4 

-

- 

-

- 

-

- 

6

6 

Модуль 3.  

Історія модерної України та української культури XIX – початку XX ст. 

8. Тема 1. Українські землі у складі Російської та 

Австрійської імперій (перша половина ХІХ)  2
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9. Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австро-

Угорської імперій (друга половина ХІХ ст.) 
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10. Тема 3. Українські землі на поч. XX ст. 1
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Модуль 4.  

Історія України та української культури 1917-2017 рр. 
11. Тема 1. Українська революція 1917-1920 рр.  

1

16 

 

1

6 

 

8

10 

- 

-

- 

- 

-

- 

 

2

- 

4 

4

24 

12. Тема 2. Україна у міжвоєнну добу (1921-1939). 

Здобутки і втрати української культури.  
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13. Тема 3. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) 

та післявоєнний період (1945-1954 рр.). 
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14. Тема 4. УРСР у 1954-1991 рр. 1
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15. Тема 5. Україна в умовах незалежності. 1
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Проміжний контроль - - - - - - 4 

Підсумковий контроль - - - - - - 16 

Разом: 180 90 86 - 4 - 270 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1.  

Стародавня та ранньосередньовічна історія України  

та історія української культури. 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Історія та культура України».  

Наукова періодизація і характеристика основних етапів історії України та 

української культури. Джерела вивчення історії України, української культури. 

Тема 1. Стародавня доба в історії України. Витоки та передумови 

формування української культури. 

Періодизація давньої історії України. Стоянки первісних людей. 

Антропогенез. Форми соціальної організації. Розвиток матеріальної та духовної 

культури в кам’яну добу. Релігійні уявлення (магія, фетишизм, анімізм, 

тотемізм, мантика та ін.) первісних людей. «Неолітична революція». 

Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Трипільська культура. 

Особливості трипільського мистецтва. Бронзова доба. «Велике переселення 

народів». Археологічні культури епохи міді-бронзи. Початок залізного віку. 

Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. 

Проблема етногенезу та розселення слов’ян. Історичні джерела про східних 

слов’ян. Проблема «прабатьківщини» слов’ян. Господарство та суспільний лад 

слов’ян. Антське царство та його політичне становище в ІV – VІ ст. н.е. 

Боротьба з готами і гунами. Війни слов’ян з Візантією та їх наслідки. 

Територіальна община. Мистецтво антської доби. «Повість минулих літ» про 

східнослов’янські племена. Побут і звичаї східних слов’ян.  Духовний світ 

слов’ян. Походження та основні етапи формування українського етносу. 

Тема 2. Середньовічна держава Київська Русь. Культура Київської Русі. 

Передумови утворення Київської Русі. Походження терміну «Русь». 

Норманська теорія походження Давньоруської держави та її критика. 

Внутрішня та зовнішня політика перших руських князів. Соціально-

економічний розвиток Київської держави в Х – на початку XII ст. Володимир 

Великий. Політична система Київської Русі. Запровадження християнства. 

Ярослав Мудрий. «Руська правда». Міжнародні зв’язки і місце Київської Русі в 

історії Європи. Причини політичної роздробленості Київської Русі. Володимир 

Мономах, його боротьба за єдність Русі. Київське, Чернігівське і Переяславське 

князівства. Процес формування української народності, погляди істориків на 

цю проблему. Етноніми «русичі», «руські люди» і «Україна». Галицько-

Волинське князівство. Галицьке і Волинське князівства. Роман Мстиславович. 

Соціально-економічний та політичний розвиток Галицько-Волинського 



князівства. Боротьба Русі проти монголо-татар. Данило Галицький, його 

антиординська діяльність. Галицько-Волинське князівство в другій половині 

XIII – першій половині ХІV ст. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. Історичне 

значення Галицько-Волинської Русі. Культура Київської Русі крізь призму 

взаємовідносин Схід – Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід). 

Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Церква 

як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі. Загальна характеристика 

мистецтва Київської Русі (архітектура, літописання, музика, живопис та ін.). 

Наслідки монголо-татарської навали для культурного розвитку Русі. Історичне 

значення культури Київської Русі.  

Модуль 2. 

Пізньосередньовічна і ранньомодерна історія України  

та історія української культури. 
Тема 3. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV – перша 

половина ХVІІ ст.).  

Розвиток української культури. Утворення Литовської держави. 

Захоплення Литовським князівством українських земель. Особливості 

адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Польщі. 

Формування фільваркового господарства. Включення Буковини до складу 

Молдавського князівства. Захоплення Закарпаття Угорщиною. Люблінська унія 

та її політичні, економічні та етнокультурні наслідки для України. Боротьба 

українського народу проти польсько-шляхетської експансії. Українська 

культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. Умови розвитку 

національно-культурного і релігійного життя. Вплив гуманістичних та 

реформаційних ідей в Україні. Релігійні процеси в Україні в умовах 

протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію, братства, 

Берестейська унія, відновлення та реформування православ’я Петром Могилою, 

підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). 

Становлення української культури XIV – середина XVII ст. як синтез здобутків 

візантійської та західноєвропейської культур. 

Тема 4. Українське козацтво.  

Проблема походження українського козацтва в історичній літературі. 

Причини виникнення козацтва. Дмитро Вишневецький. Виникнення 

Запорозької Січі, її адміністративно-територіальний устрій, господарство, 

традиції. Військове мистецтво. Реєстрові та нереєстрові козаки. Петро 

Сагайдачний. Запорозька Січ – демократична республіка. Боротьба проти 

турків і татар. Козацько-селянські повстання в Україні кінця XVI – першої 

третини XVII ст. К. Косинський, С. Наливайко, М. Жмайло, Т. Федорович, 

І. Сулима, П. Павлюк, Я. Острянин. Куруківська угода 1625 р. «Ординація» 

1638 р. Причини поразок та наслідки повстань.Вплив козацтва на розвиток 

української культури. 

Тема 5. Українська національна революція середини ХVІІ ст.  

Причини і характер, мета, рушійні сили революції. Проблеми 

періодизації. Б. Хмельницький. Перші перемоги 1648 р. Становлення 

української козацької держави. Військові дії 1649-1653 рр. М. Кривоніс, 

Д. Нечай. Зборівська та Білоцерківська угоди. Переяславська рада та договір з 

Московською державою 1654 р., його оцінка істориками. Березневі статті. 



Дипломатія Б. Хмельницького. Події 1654-1657 рр. Віленська угода 1656 р. 

Українські гетьмани Ю. Хмельницький та І. Виговський. Гадяцька угода. 

Переяславські статті 1659 р. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. 

І. Брюховецький. П. Тетеря. Україна у політичних планах Росії, Польщі, 

Туреччини. Руїна. Андрусівське перемир’я. Гетьманування П. Дорошенка. 

Бучацька угода. Чигиринські походи (1677-1678 рр.). Поступове обмеження 

автономії України з боку Росії. Гетьмани Д. Многогрішний та І. Самойлович. 

«Вічний мир» і остаточне закріплення поділу України. Соціально-економічні, 

політичні, демографічні наслідки революції. 

Тема 6. Гетьманщина, Правобережна Україна і Запорозька Січ в кінці 

ХVІІ – ХVІІІ ст.  

Особливості адміністративного та політичного устрою Гетьманщини та 

Слобідської України у складі Московської держави. Гетьман І. Мазепа, його 

внутрішня та зовнішня політика. Північна війна, участь в ній українського 

народу. Полтавська битва та її наслідки. П. Орлик, його «Конституція». 

Реформи Петра І і Україна. Розвиток господарства. Наступ на автономію 

України. І.Скоропадський. Перша Малоросійська колегія та її діяльність. 

П. Полуботок – наказний гетьман. Відновлення гетьманства у 1727 р. 

Д. Апостол. Нова Січ. «Правління гетьманського уряду» (1734-1750 рр.). 

К. Розумовський, його реформи. Остаточне скасування гетьманства та 

полкового устрою. Друга Малоросійська колегія. Остаточна ліквідація 

автономних прав України.Запорозька Січ в кінці ХVII – ХVIII ст. І. Сірко. 

Причини та наслідки ліквідації Запорозької Січі. Приєднання Росією Півдня 

України та його колонізація в др. пол. ХVIII ст. Правобережна Україна та 

західноукраїнські землі у другій половині ХVII ст. Опришківський рух. 

О. Довбуш. Повстання 1702-1704 рр. на Правобережжі. Гайдамацький рух. 

Коліївщина. Поділи Польщі (1772, 1793, 1795) та приєднання українських 

земель до Росії та Австрії.  

Тема 7. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). 

Становище українських земель у середині XVII – XVIII ст. Втрата 

автономії України в умовах політики централізації Російської імперії. 

Передумови та причини розвитку бароко в Україні. Формування ідеологеми 

«Київ – другий Єрусалим» та її значення для розвитку національної та 

релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції 

української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та 

духовне життя Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. 

Особливості українського бароко (архітектура, література, музика, театр). 

Видатні вчені і діячі Києво-Могилянської академії. Григорій Сковорода, його 

філософське вчення.  

Модуль 3.  

Історія модерної України та української культури  

XIX – початку XX ст. 
Тема 8. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій 

(перша половина ХІХ ст.) 

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ 

українських земель у складі іноземних держав. Україна в російсько-турецькій 

війні 1806-1812 рр. Бухарестський мирний договір. Україна в російсько-



французькій війні 1812 р. Російсько-турецька війна 1828-1829 рр. і Україна. 

Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в українській 

економіці. Початок промислового перевороту. Антикріпосницька боротьба в 

Україні. У. Кармелюк. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. 

Масонство. Декабристи. Початок українського національного відродження, 

історіографія проблеми. Кирило-Мефодіївське товариство. Т. Шевченко. 

Українська культура в першій половині XIX ст. Вплив ідей романтизму на 

українську культуру. Характер політики австрійського уряду щодо українців. 

Реформи Марії-Терезії та Йосифа II. Початок національного відродження в 

Галичині. «Руська трійця». Події революції 1848-1849 рр. на 

західноукраїнських землях. Головна Руська Рада. Скасування кріпацтва. 

Повстанський рух. Л. Кобилиця. 

Тема 9. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій 

(друга половина ХІХ ст.) 

Кримська війна і Україна. Піднесення селянського руху. «Київська 

козаччина». Особливості економічного розвитку українських земель 

напередодні селянської реформи 1861 р. в Росії. Скасування кріпацтва. 

Реформи 60-70-х років XIX ст. Соціально-економічний розвиток у 

пореформений період. Національна політика російського царизму щодо 

українців. Циркуляр Валуєва 1863 р. Емський указ 1876 р. Український і 

польський повстанський рухи. Народництво в Україні. «Київська комуна». 

«Чигиринська змова». «Південноросійський робітничий союз» у Києві. 

Український культурно-національний рух. Українофіли. Діяльність громад. 

В. Антонович. Пошуки національного ідеалу. М. Драгоманов. Земський 

ліберальний рух Україні. Виникнення українських політичних товариств. 

Молоді громади. Перші робітничі і соціал-демократичні організації в Україні. 

Безроздільне економічне та політичне панування польської шляхти, 

румунських бояр і угорських баронів на західноукраїнських землях. Зростання 

національної свідомості. Москвофіли. Народовці. Культурно-освітнє 

товариство «Просвіта» у Львові. Радикалізація українського руху. Утворення 

партій. Зв'язки прогресивних діячів Галичини і Наддніпрянської України. 

Українське національне життя на Закарпатті та Буковині. Розвиток української 

культури в другій половині XIX ст. Роль І. Франка в національно-культурному 

русі. М. Грушевський і його роль у розвитку української національної 

культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва (література, 

театр, музика, живопис).  

Тема 10. Українські землі на початку ХХ ст. 

Розвиток капіталізму в промисловості та сільському господарстві, його 

особливості на поч. ХХ ст. Соціальне та національне гноблення українського 

народу. Діяльність українських національних партій (РУП, УНП, УСДРП, 

УДРП). Україна в період революції 1905-1907 рр. Виникнення Рад робітничих 

депутатів. Пожвавлення політичного і національно-культурного життя. 

Українська думська громада у першій та другій Державних думах. Аграрна 

реформа П. Столипіна та її здійснення в Україні. Українські землі напередодні 

Першої світової війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Воєнні 

дії на території України. ТУП. Діяльність українських партій, організацій і 

товариств у Західній Україні. Утворення військових формувань. Головна 



Українська Рада. УСС, їх бойовий шлях. Становище Галичини та Буковини в 

роки Першої світової війни. Антиукраїнська політика царської адміністрації. 

Еміграція західноукраїнських трудящих.Традиція та «модерн» в українській 

культурі кінця XIX – початку XX ст. 

Модуль 4.  

Історія України та української культури 1917-2017 рр. 
Тема 11. Українська революція 1917-1920 рр.  

Лютнева революція 1917 р. у Росії. Українська Центральна Рада, її склад. 

М. Грушевський. В.Винниченко. Утворення та діяльність Рад робітничих 

селянських та солдатських депутатів. Громадські комітети – органи влади 

Тимчасового уряду в українських губерніях. Всеукраїнський національний 

конгрес. Військові, селянські та робітничі з’їзди. Курс на автономію України. І і 

II Універсали. Генеральний Секретаріат. «Статут вищого управління України». 

З’їзд народів у Києві 21-28 вересня. Жовтневий переворот у Петрограді. III 

Універсал. Проголошення УНР. Проголошення в Харкові радянської влади. 

Перша війна більшовиків з Центральною Радою. Брестський мир і Центральна 

Рада. IV Універсал. Проголошення незалежності УНР. Німецько-австрійський 

окупаційний режим. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування 

української національної школи.Гетьманський переворот. Зовнішня і внутрішня 

політика П. Скоропадського. Національно-культурна політика Гетьманату. 

Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д. Багалій, 

А. Кримський, В. Вернадський, М. Туган-Барановський. Видавнича справа. 

Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви. Народні 

повстання в Україні. Н. Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та 

наслідки цього для України. Кінець Гетьманату. Директорія. Внутрішня і 

зовнішня політика. С. Петлюра. Отаманщина. Наступ більшовицьких військ на 

Україну. Війська Антанти на Півдні України. Поразка Директорії. 

Проголошення ЗУНР та її діяльність. Боротьба ЗУНР з Польщею (листопад 

1918 – липень 1919). Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. УГА. Спільні дії 

ЗУНР і УНР у боротьбі з денікінцями. Причини поразки ЗУНР. Встановлення 

влади рад на початку 1919 р. Створення УСРР. «Воєнний комунізм». Боротьба з 

Денікіним. Варшавський договір 1920 року. Радянсько-польська війна. Ризький 

мир 1921 р. Поразка Української національно-демократичної революції. 

Основні уроки і здобутки української революції. 

Тема 12. Україна у міжвоєнну добу (1921-1939).  

Здобутки і втрати української культури. Україна в роки нової економічної 

політики 1921-1928 рр. Створення СРСР і Україна. Конституція УСРР 1925 р. 

Політика «українізації» та її вплив на українську культуру 20-30-х років XX ст. 

Розвиток освіти та ліквідація неписьменності. Літературний процес та 

Хвильовий. Пожвавлення літературного життя в період українізації. 

Літературні об’єднання «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ», «Молодняк» та 

ін.Український театр Леся Курбаса. Музична культура. Діяльність музичного 

товариства ім. Леонтовича. Творчість українських композиторів: Л. Ревуцького, 

Б. Лятошинського, В. Косенка, М. Вериківського, Г. Хоткевича. Створення 

українського кіномистецтва, творчість О. Довженка. Архітектура і 

образотворче мистецтво. Мистецька школа М. Бойчука. «Великий перелом» 

1929 р. Формування командно-адміністративної системи. Перехід до 



форсованої індустріалізації. Кооперування і колективізація. Перехід до 

прискореної колективізації. Голодомор 1932-1933 рр. Глибокі соціальні 

деформації. Конституція УРСР 1937  р. Сталінський терор та його наслідки для 

української культури. «Розстріляне відродження». Соціально-економічне і 

політичне становище українських земель у складі Польщі, Румунії, 

Чехословаччини. Національно-визвольна боротьба. Політичні партії, їх 

програми і діяльність. Українська військова організація. Є. Коновалець. ОУН. 

С. Бандера. УНДО. КПЗУ. Політика Румунії щодо українців. Закарпаття у 

складі Чехословаччини. Український національно-культурний рух. 

Русофільство. Русинство. Українофільство. Надання автономії Карпатській 

Україні. Проголошення її незалежності. А. Волошин. Окупація Закарпаття 

Угорщиною. Розвиток української культури на західноукраїнських землях. 

Тема 13. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) та післявоєнний 

період (1945-1954 рр.).  

Українське питання в політиці Німеччини, Угорщини, Польщі, Румунії, 

Чехословаччини. Пакт Молотова-Ріббентропа. Початок Другої світової війни, її 

причини, характер. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР. 

Включення до складу СРСР Північної Буковини та українських придунайських 

земель. Радянізація західних областей України. Початок Великої Вітчизняної 

війни. Проголошення у Львові Української самостійної держави 30 червня 

1941 р. Бойові дії 1941-1942 рр. Окупаційний режим. Дві течії в русі Опору на 

Україні. Партизанський рух. ОУН. Українська повстанська армія (УПА). 

Колабораціонізм. Визволення України Радянської Армією. Уроки Другої 

світової війни. Втрати України у Другій світовій війні.Розвиток культури 

України під час Другої світової війни.Українська РСР на міжнародній арені. 

Відбудова господарства. Голод 1946-1947 рр. Колективізація сільського 

господарства в західних областях України. Репресії та депортації міського 

населення. Операція «Вісла». Рух опору на західноукраїнських землях. 

Ліквідація греко-католицької церкви. Антиукраїнська політика комуністичного 

режиму в галузях освіти, науки, культури. Боротьба з націоналізмом і 

космополітизмом, жертви «лисенківщини». Суспільно-політичне життя і 

політична боротьба в Україні. Смерть Й. Сталіна. 

Тема 14. Українська РСР у 1954-1991 рр. XX з’їзд КПРС і Україна. 

 «Відлига». Розвиток народного господарства у 50-60-х рр. Лібералізація 

суспільно-політичного життя. Економічні реформи та їх наслідки. 

Шестидесятники. Ідеологізація культурного життя і посилення русифікації. 

Зародження дисидентського руху. Україна в період загострення кризи 

радянської системи (1965-1985 рр.). Неосталінізм. Діяльність П. Шелеста. 

В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Наростання економічної кризи. 

Опозиційний рух. Утворення Української Гельсінської Спілки (УГС). Політичні 

репресії. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя у період 

«перебудови», погіршення економічної ситуації. Чорнобильська катастрофа. 

Початок формування системи багатопартійності в Україні. Вплив 

Горбачовської перебудови на українську культуру. Національна культура в 

умовах зростання національно-культурної ідентичності. Національно-культурне 

відродження в Україні в середині 80-х – на початку 90-х рр. та його 

особливості. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. 



Серпневий заколот. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. 

Грудневий референдум. Вибори Президента України. Припинення існування 

СРСР. 

Тема 15. Україна в умовах незалежності.  

Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. 

Воєнна доктрина України. Партійне життя. Економічні проблеми. Модель 

реформування економіки України. Соціальні трансформації. Міжнаціональні 

відносини в Україні. Політичне життя у 1993-2004 рр. Прийняття Конституції 

України. Виборча система. Спроби політичного реформування України. 

Президентські вибори 2004 р. «Помаранчева революція». Президентські вибори 

2010 р., 2014 р. Революція Гідності.Основні напрямки зовнішньої політики. 

Визнання Української держави на міжнародній арені. Вступ до Ради Європи. 

ГУАМ. Курс України на членство в ЄС. Україна і НАТО. Україна і глобальні 

проблеми цивілізації.Суперечливий характер культурного процесу в сучасних 

умовах. Сучасні здобутки української культури. Освіта та проблеми її 

реформування. Здобутки та проблеми української науки. Розвиток літератури. 

Повернення творів «заборонених» письменників. Українське кіномистецтво. 

Телебачення. Театр. Музика. Спорт.Українська культура в умовах 

постмодернізму. Специфічні риси українського постмодерну. Українська 

церква і релігія в умовах постмодернізму. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

Модуль 1. 

Стародавня та ранньосередньовічна історія України 

та історія української культури. 

ТЕМА 1. Наукова періодизація і характеристика основних етапів історії 

України та української культури. 

ТЕМА 2. Розвиток матеріальної та духовної культури в кам’яну добу. 

Релігійні уявлення первісних людей. 

ТЕМА 3. Трипільська культура. 

ТЕМА 4. Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави Північного 

Причорномор’я. 

ТЕМА 5. Утворення Київської Русі. 

ТЕМА 6. Внутрішня та зовнішня політика перших руських князів. 

ТЕМА 7. Політична роздробленість Київської Русі. 

ТЕМА 8. Галицько-Волинське князівство. 

ТЕМА 9. Культура Київської Русі. 

Модуль 2. 

Пізньосередньовічна і ранньомодерна історія України 

та історія української культури. 
ТЕМА 1. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV – перша 

половина ХVІІ ст.). 

ТЕМА 2. Становлення українського козацтва на розвиток української 

культури. 

ТЕМА 3. Причини і характер, мета, рушійні сили української національної 

революції середини ХVІІ ст. 

ТЕМА 4. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. 



ТЕМА 5. Гетьманат, Правобережна Україна і Запорозька Січ в кінці ХVІІ- 

ХVІІІ ст. 

ТЕМА 6. Українське бароко (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). 

 

Модуль 3. 

Історія модерної України та української культури  

XIX – початку XX ст. 

ТЕМА 1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ 

українських земель у складі іноземних держав. 

ТЕМА 2. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в 

українській економіці. 

ТЕМА 3. Антикріпосницька боротьба в Україні. 

ТЕМА 4. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. 

ТЕМА 5. Початок українського національного відродження. 

ТЕМА 6. Українська культура в першій половині XIX ст. 

ТЕМА 7. Характер політики австрійського уряду щодо українців. 

ТЕМА 8. Українські землі у складі Російської імперій (друга половина 

ХІХ ст.) 

ТЕМА 9. Скасування кріпацтва. Реформи 60-70-х років XIX ст. 

ТЕМА 10. Українські землі у складі Австро-Угорської імперій (друга 

половина ХІХ ст.) 

ТЕМА 11. Розвиток української культури в другій половині XIX ст. 

ТЕМА 12. Розвиток капіталізму в промисловості та сільському 

господарстві, його особливості на поч. ХХ ст. 

ТЕМА 13. Україна в період революції 1905-1907 рр. 

ТЕМА 14. Українські землі у період Першої світової війни. 

ТЕМА 15. Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX – на 

початку XX ст. 

Модуль 4.  

Історія України та української культури 1917-2017 рр. 
ТЕМА 1. Українська Центральна Рада, її склад. 

ТЕМА 2. III Універсал. Проголошення УНР. 

ТЕМА 3. Культурний рух періоду Центральної Ради. 

ТЕМА 4. Зовнішня і внутрішня політика П.Скоропадського. 

ТЕМА 5. Україна в роки нової економічної політики 1921-1928 рр. 

ТЕМА 6. Політика «українізації» та її вплив на українську культуру 20-30-

х років XX ст. 

ТЕМА 7. Сталінський терор та його наслідки для української культури. 

«Розстріляне відродження». 

ТЕМА 8. Соціально-економічне і політичне становище українських земель 

у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

ТЕМА 9. Україна в період Другої світової війни. 

ТЕМА 10. Розвиток культури України під час Другої світової війни. 

ТЕМА 11. Україна в післявоєнний період (1945-1954 рр.). 

ТЕМА 12. Шестидесятники. Зародження дисидентського руху. 

ТЕМА 13. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-

1985 рр.). Неосталінізм. 



ТЕМА 14. Вплив Горбачовської перебудови на українську культуру. 

ТЕМА 15. Основні напрямки зовнішньої політики. Визнання Української 

держави на міжнародній арені. 

ТЕМА 16. Українська культура в умовах постмодернізму. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних занять та усіх видів 

контролю: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до проміжного контролю; 

- підготовка до підсумкового контролю. 

 

 

50  

50  

4  

40  

 

 

Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять. 

2. Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка реферату з обраної тематики; 

- складання термінологічного словника; 

- складання порівняльних таблиць. 

 

46  

40  

40  

 

Реферат. 

Термінологічний словник. 

Порівняльні таблиці. 

 Разом 270  

 

Тематика індивідуальних завдань 
Ключові слова для термінологічного словника: 

Автохтон, варяги, віче, вотчина, данина, десятина, дружина, етногенез, закупи, ізгої, 

кіммерійці, князь, полюддя, рядовичі, тризуб, холопи, християнство, челядь, язичництво, 

баскак, Золота Орда, натуральне господарство, феодал, ярлик, братства, братські школи, 

воєводство, Магдебурзьке право, магістрат, унія, фільварок, шляхта, булава, бунчук, 

Військо Запорозьке низове, Дике поле, зимівник, городові( міські, волосні) козаки, Кіш, 

клейноди, кошовий отаман, курінь, паланка, реєстрові козаки, козацька рада, старшина, 

уходники, універсали, чайка, ясир, генеральна старшина, генеральний бунчужний, 

генеральний писар, генеральний осавул, генеральний підскарбій, генеральний суддя, 

Гетьманщина, автономія, конституція, Малоросійський приказ, Малоросійська колегія, 

опозиція, Руїна, суверенітет, гайдамаки, закріпачення селян, Коліївщина, опришки, 

декабристи, дворові люди, викупна операція, земства, народники, народовці, москвофіли, 

національне відродження, промисловий переворот, анексія, Антанта, більшовизм, 

демократія, Державна Дума, Троїстий союз, синдикат, фінансова олігархія, політична 

партія, Центральна Рада, Директорія, Гетьманський переворот, , авторитарний режим, 

«воєнний комунізм», терор, тоталітарний режим, п’ятирічка, агресія, гетто, депортація, 

нацизм, репарації, фашизм, Холокост, «відлига», волюнтаризм, десталінізації, гласність, 

плюралізм, шістдесятники, діаспора, парламентаризм, парламентська фракція, правова 

держава, толерантність, унітарна держава. 

Культура, матеріальна культура, духовна культура, світова культура, національна 

культура, міф, анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, синкретизм, есхатологія, космологія, 

фольклор, язичництво, патерик, агіографія, четьї, мінеї, палеї, хрестово-купольний храм, 

фреска, мозаїка, апокрифи, романський стиль, мозаїка, чернь, зернь, скань, філігрань, неф, 

гуманізм, колегіум, академія, теоцентризм, антропоцентризм, цех, корпорація, схоластика, 

вертеп, «сім вільних мистецтв», тривіум, квадріум, готика, балаган, інтермедія, декан, 

абітурієнт, вітраж, скрипторій, лицарство, партесний спів, секуляризація, механіцизм, 

деїзм, бароко, рококо, просвітництво, енциклопедизм, «філософи-просвітники», класицизм, 

романтизм, сентименталізм, станкова графіка, псевдороманський стиль, батальний 

живопис, утилітаризм, реалізм, модернізм, модернізація, натуралізм, абстракціонізм, 

імпресіонізм, символізм, декаданс, конструктивізм, імажинізм, сюрреалізм, авангардизм, 

примітивізм, дадаїзм, експресіонізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм, еклектика, необароко, 

соцреалізм, симулякр, концептуальне мистецтво, інсталяція, андеграунд, поп-арт, соц-арт, 



колаж, мінімалізм, перформанс, хепенінг, «критичний реалізм», постконцептуалізм, фовізм, 
гіперреалізм, кітч. 

 

Складання таблиць: 

1. Внутрішня і зовнішня політика київських князів 

Ім’я князя Роки правління Внутрішня 

політика 

Зовнішня 

політика 

    

2. Значення прийняття християнства 

Сфери впливу Наслідки 

Внутрішнє становище держави  

Міжнародне становище держави  

Освіта  

Архітектура  

Образотворче мистецтво  

1. Культура України у XIV – XVI ст. 

Галузі культури Видатні діячі Основні досягнення 

Освіта   

Книгодрукування   

Архітектура   

Живопис   

Музика та театральне 

мистецтво 

  

Народна творчість   

2. Основні військові 1648-1657 рр. 

Місце битви Дата Результати 

   

 

3. Українські політичні партії початку ХХ ст. 

Назва партії Рік утворення Лідери Основні 

програмні вимоги 

    

 

4. Найбільші битви Другої світової війни на теренах України 

Назва битви Дата Головні результати 

   

Тематика рефератів 

1. Проблема походження слов’ян в історичній літературі. 

2. Проблема ґенези української народності в історіографії. Етнонім «Україна». 

3. Історичне значення Київської Русі. 

4. Гетьманство Петра Сагайдачного. 

5. Військове мистецтво козаків. 

6. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець. 

7. І. Мазепа. Оцінка його діяльності в історичній літературі. 

8. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини у ХІХ ст. Декабристи. Народники. 

9. Реалізація столипінської аграрної реформи в Україні. 

10. Створення українських політичних партій на Наддніпрянщині.  



11. Українці у Першій світовій війні. Українські Січові стрільці. 
12. М.С. Грушевський – видатний вчений і поличний діяч. 

13. Національно-визвольний революційний рух на землях Західної України. ЗУНР. 

14. Зовнішньополітична діяльність УЦР.  

15. Історичний портрет Н. Махна. 

16. Голодомор 1932-1933 рр.: причини та наслідки. 

17. «Інтегральний націоналізм» Д. Донцова. ОУН.  

18. Радянізація Західної України. 

19. Наш край в роки Другої світової війни. 

20. ХХ з’їзд КПРС. Засудження культу особи Й. Сталіна. 

21. Формування багатопартійної системи в Україні. 

22. «Помаранчева революція» 2004 р. та її наслідки.  

23. Трипільська культура на території України. 

24. Трипільська архітектура. 

25. Скіфський звіриний стиль. 

26. Етнокультурні проблеми черняхівської культури. 

27. Релігійні вірування та міфологія східних слов’ян. 

28. Значення язичництва для розвитку української культури. 

29. Християнізація Київської Русі та її значення для розвитку української культури. 

30. Розвиток літописання в Київській Русі. 

31. «Слово о полку Ігоревім» – визначна пам’ятка духовної культури Київської Русі. 

32. Оригінальна література Київської Русі. 

33. Сакральна архітектура Київської Русі. 

34. Світоглядні засади середньовічної культури. Лицарська, міська та народна (селянська) 

культури.  

35. Історіософські погляди українського гуманізму. 

36. Ідеї громадянського гуманізму в Україні. 

37. Значення братств для розвитку української культури. 

38. Діяльність Острозького культурно-освітнього центра. 

39. Іван Вишенський та полемічна література. 

40. Жовківська малярська школа та її внесок у духовну культуру України. 

41. Значення Києво-Могилянської академії для розвитку освіти та науки в Україні. 

42. Формування історичної самосвідомості українського народу (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.). 

43. Козацькі літописи другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. 

44. Культурно-просвітницька діяльність «Руської Трійці» на ниві духовної культури 

Галичини. 

45. «Історія Русів» – видатна пам’ятка суспільно-політичної думки України. 

46. Історіософські погляди учасників Кирило-Мефодіївського товариства. 

47. Значення Тараса Шевченка для розвитку української культури. 

48. Реалізм в українській літературі. 

49. Центральна Рада й українська культура. 

50. Музичне мистецтво в Україні 1920-1930-х рр.  

51. Образотворче мистецтво в Україні 1920-1930-х рр.  

52. Літературна дискусія 1920-х років та її значення для розвитку української літератури 

ХХ ст. 

53. Театр «Березіль» Леся Курбаса. 

54. О. Довженко – основоположник українського кіномистецтва. 

55. Внесок школи «бойчукістів» у розвиток українського малярства. 

56. О.П. Архипенко – видатний український скульптор. 

57. «Розстріляне відродження». 

58. Розвиток культури України під час Другої світової війни. 

59. Український постмодернізм. 

60. Сучасна українська література. 

61. Традиція та новації у сучасному українському театрі та кіномистецтві. 



62. Сучасна українська музика. 
63. Розвиток української культури в діаспорі. 

64. Реформування системи освіти в незалежній Україні. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік; екзамени. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді 

термінологічного словника, заповнення порівняльних таблиць, реферату та 

його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Концепції походження Київської Русі. Періодизація її історії. 

2. Українська культура козацької доби. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 
 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 

90-100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

51-69 задовільно 

1-50 незадовільно не зараховано 

 

Схема розподілу балів (залік) 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Схема розподілу балів (екзамен) 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний 

контроль) – 
середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

50 балів 
(підсумковий 

контроль) – 
середньозважений 



семінарських заняттях 

та виконання 

індивідуальних 

завдань, який 

переводиться у 100-

бальну шкалу з 

ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

роботи бал оцінок за 

відповіді на 

запитання на 

іспиті, який 

переводиться у 

100-бальну шкалу 

з ваговим 

коефіцієнтом.0,5 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

25 балів 
(підсумковий 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

 

 

 



8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Термінологічний словник 5 

Заповнення порівняльних таблиць 5 

Реферат 5 

Критеріями оцінювання конспекту питань термінологічного словника є 

вміння студента тезово викласти визначення термінів. Критеріями оцінювання 

порівняльних таблиць є їхзмістовність і оригінальність, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу. Оцінювання 

реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Залік – максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 

балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного 

аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

Екзамен – максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 

балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного 

аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка для заліку виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. Для екзамену – береться до уваги результати поточного, 

проміжного та підсумкового контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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