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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 
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4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма:  лекції (30 годин), практичні (30 годин), самостійна 

робота (60 годин). 
Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (104 год.) 
Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Відповідно до Кодексу академічної 

доброчесності УДПУ 

https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%

D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9

A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0

%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0

%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%

D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D

1%82%D1%96.pdf 
Відвідування занять відповідно до розкладу  ФСПО 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%

d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%b

b%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%

b8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів 

наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законом. 

Що будемо вивчати?  Історію та культуру України як складний процес формування та 

розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в 

соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах з 

давніх-давен до сьогодення. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/enrol/index.php?id=5410
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://udpu.edu.ua/documents/doc/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%94%D0%9F%D0%A3/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


Чому це треба вивчати?  метою дисципліни є формування історичної свідомості молоді, в 

якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний 

розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і 

сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, 

виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю 

своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в 

розбудові і зміцненні держави Україна. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних 

джерел для розв’язування професійних завдань і встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями і явищами. 

 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  
Зміст дисципліни 1. Стародавня доба в історії України. Витоки та передумови 

формування української культури.  
2. Середньовічна держава Київська Русь. Культура Київської Русі.  
3. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV – перша 

половина ХVІІ ст.). Розвиток української культури.  
4. Українське козацтво.  
5. Українська національна революція середини ХVІІ ст.  
6. Гетьманщина, Правобережна Україна і Запорозька Січ в кінці 

ХVІІ - ХVІІІ ст.  
7. Українська культура (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). 

Українське бароко.  
8. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій 

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

(друга половина ХІХ ст.)  
10. Українські землі на поч. XX ст.  
11. УРСР у 1954-1991 рр..  
12. Україна в умовах незалежності.  

Обов’язкові завдання виконання індивідуального навчально–дослідного завдання. 
Міждисциплінарні зв’язки «Українознавство», «Українська мова за професійним 

спрямуванням», «Людина в сучасному соціумі» 

Інформаційне забезпечення 
(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Кузнець Т. В., Кукуруза А. В. Історія України з найдавніших 

часів до кінця ХVIII століття [Текст] : навч. посібник-практикум 

для семінарських занять (денна форма навчання) / [рец. З. В. 

Священко, І. І. Кривошея] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини, 

Історичний ф-т. – Умань : Візаві, 2016. – 295 с. 

2. Кузнець Т. В., Лісовська О. В., Скус О. В., Джагунова О. І. 

Історія та культура України [Текст] : навчально-метод. посіб. з 

підготовки до семінарських занять та виконання контрольних робіт 

для студентів заочного відділення всіх спец. / [рец.: Коляструк О. 

А., Морозов А. Г., Кривошея І. І.] ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 179 c. 
3. Світлична В. В. Історія України [Текст] : рек. МОН України як 

навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 8-ме вид., допов. – Київ : Каравела, 

2019. – 403 c. 
Поточний контроль Виконання завдань на практичних заняттях, самостійної роботи, 

ІНДЗ. 
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Підсумковий контроль Екзамен 


