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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

семінарські заняття курсу. Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем семінарських 

занять, визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі лекційні 

теми або питання; обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Історію українських земель від найдавніших часів до сучасності, найважливіші 

закономірності та події вітчизняної історії в широкому контексті історії 

слов’янських народів, європейської й світової цивілізації. 

 

Чому це треба вивчати?  Формування у майбутніх фахівців базових знань та набуття навичок, необхідних для   

виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини України. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення навчально-професійних 

завдань.  

Брати активну участь у громадсько-політичному житті, мати громадянську позицію, 

високу історико-політичну культуру та застосовувати дані історичної науки для 

вирішення навчально-професійних завдань. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати перед аудиторією, вміння 

приймати рішення, відповідальність, вміння формувати команду та працювати в ній, 

вміння вирішувати проблему, наполегливість, вміння критично мислити, здатність 

порозумітись, розвиток соціальних навиків та емоційного сприйняття, уміння 

аргументувати свою думку 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології під час 

навчальної діяльності та практичної підготовки, в тому числі для організації 

дистанційної роботи та навчання.   

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до розвитку та 

саморозвитку. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Здатність до розуміння природи психічних явищ, поведінки, діяльності та вчинків. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11544
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Зміст дисципліни Вступ. Еволюція людини і найдавніших цивілізацій на території сучасної України. 

Формування держави у східних слов’ян (VI–X ст.). 

Русь - Україна (X – перша половина XІІ ст.). Давньоруські князівства в ХІІ – перша 

половина ХІV ст. 

Українські землі в складі Литовського князівства, Польщі, Угорщини та інших країн 

(друга половина ХІV–перша половина ХVІ століття). Козацтво в Україні (друга 

половина ХІV–перша половина ХVІІ століть). 

Українська національна революція (1648–1676 рр.). Україна в другій половині 

ХVІІ століття. 

Посилення феодально-кріпосницького і національного гніту в Україні в ХVІІІ ст. 

Ліквідація автономних прав України Російською імперією. 

Україна в період кризи феодально-кріпосницької системи і формування 

капіталістичного укладу в першій половині ХІХ ст. 

Скасування кріпосного права і розвиток  капіталізму в Україні в другій половині 

ХІХ ст. 

Україна на початку ХХ століття (1900–1914 рр.). Україна в період Першої світової 

війни та Лютневої революції. 

Українська  революція (1917–1921 рр.). 

Україна між двома світовими війнами. Соціально-економічні та політичні 

перетворення в Українській РСР в 20–30-ті роки ХХ ст. Західноукраїнські землі під 

владою іноземних держав. 

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 роки). 

УРСР в 1945–1991 рр.: від тоталітаризму до незалежності. 

Українська держава на шляху незалежного розвитку. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; підготовка до 

поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, 

питань для самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу; 

систематизація вивченого матеріалу з метою підготовки до екзамену, обов’язкове 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді реферату. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи економічної теорії, політекономія, національна економіка. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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8. Скус О.В., Кузнець Т.В. An Archival and Investigative Case on Hryhoriy Tymofiiv 

as a Source on the History of Repressions during the 1930 s. (Політичний терор проти 

українських освітян за архівно-слідчою справою Григорія Степановича Тимофіїва). 

Східноєвропейський історичний вісник / головний редактор В. Ільницький. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 18.  С. 148–155. 

Поточний контроль Виконання завдань семінарських і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ 

Підсумковий контроль Екзамен 


