
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Історія української державності та культури» 

Ступінь «Бакалавр» 

 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 1 

 
 

1. Мета опанування дисципліни: надання знань, про сутність державотворчих процесів, що 

відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, 

взаємозв’язки та взаємозалежності. 

 

2. Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати 

набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й 

патріота України. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

матеріалу з усіх періодів історії української державності та культури 

фактів, дат, персоналій 

географічне розташування міст, районів проживання та розселення різноманітних етнічних груп 

лінії проходження кордонів української держави в минулому та сьогоденні 

особливості військових баталій різних часів 

причини, сутність та наслідки найбільш важливих суспільно-політичних подій (реформи, 

революції) 

застосування знань і розумінь: 

уміти орієнтуватися в історичному матеріалі, використовуючи причинно-наслідковий принцип 

уміти аналізувати та порівнювати історичні процеси, що відбувалися на території України, з 

подіями всесвітньої історії 

працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти культурної спадщини. 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

− при участі у формування зовнішньої політики держави; 

− при розробці концепції, стратегії розвитку внутрішньої державної політиці; 

− при ініціюванні і розробці двосторонніх та багатосторонніх міждержавних угод про 

співпрацю; 

2) на рівні підприємства: 

−  при розробці стратегії розвитку підприємства; 

−  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньо- та внутрішньо-економічної 

діяльності підприємства; 

−  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. ХIХ ст. 



Тема 1. Виникнення перших держав на території України. Княжа доба української історії 

Тема 2. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині ХІV – ХVІ ст. 

Тема 3. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – визвольна війна українського 

народу середини ХVІІ ст. 

Тема 4. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст. 

Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Тема 6. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 

Змістовий модуль 2. Відродження національної свідомості народу України, українська 

державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. ХХІ ст. 

Тема 7. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 

Тема 8  Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у ІІ пол. ХІХ ст. 

Тема 9. Українські землі на початку ХХ ст. 

Тема 10. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.) 

Тема 11. Україна в міжвоєнний період 

Тема 12. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) 

Тема 13. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст. 

Тема 14. Україна в умовах незалежності 
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