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1. Мета дисципліни – дати студентам знання про процеси, явища, історичні факти, закономірності 
і особливості історичного розвитку населення на теренах України в період від давніх часів до 
наших днів та розвиток його самоврядування, що переріс у державницьку традицію. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 
1.1  основні напрями світового історичного процесу;  
1.2  найбільш вживані поняття та терміни історичної науки; 
1.3  територіальні і часові виміри української історії, мати уявлення про її періодизацію; 
1.4  основні події, що відбувалися на українських землях упродовж їх історичного розвитку. 
2. Вміти:  
2.1  формулювати власний погляд на історію як науку, орієнтуватися в основних 

методологічних принципах історичного пізнання; 
2.2  працювати з навчальною літературою та різними джерелами вивчення історії України;  
2.3  аналізувати перебіг основних історичних подій на українських землях в контексті 

європейської та всесвітньої історії; 
2.4  розуміти значення суспільно-політичних, економічних, культурно-релігійних чинників 

в історичному процесі на українських землях.  
3. Володіти елементарними навичками формування та обґрунтування самостійних 

висновків щодо історичного процесу на території України.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Курс «Історія української державності» є складовою циклу дисциплін вільного вибору студента 
освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-
Екологія. Дисципліна висвітлює основні етапи становлення української державності; проводить 
аналіз політичних, економічних, соціальних, релігійних, культурних явищ та процесів, котрі як 
сприяли побудові української державності, так і були факторами її втрати; визначає їх 
обумовленості та причинно-наслідковий контекст; виявляє особливості державотворчих процесів 
на певних етапах вітчизняної історії; розглядає вітчизняні державотворчі процеси в контексті 
світових, загальноцивілізаційних вимірів.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями дисципліни є: 
1) ознайомитися з основними принципами і методами історичного пізнання, сформувати 

уявлення про історію української державності як наукову галузь та навчальну 
дисципліну;  

2) сформувати уявлення про етапи розвитку української державності, основні 
концептуальні підходи до її періодизації; 

3) сформувати цілісну систему знань про кожен із періодів української державності, 
особливості їх становлення і перебігу та причини втрати;  

4) сформувати вміння системно та історично аналізувати особливості та наслідки 
перебування українських земель у складі тих чи інших державних утворень в контексті 
державотворчих процесів в Україні; 

5) сформувати навички аналізу соціально-політичних, економічних, національних, 
релігійно-культурних явищ та процесів, котрі як сприяли побудові української 
державності, так і були факторами її втрати;  

6) сформувати вміння аналізувати державотворчі процеси на українських землях у 
контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів;  

7) сприяти кращій орієнтації студентів в реаліях сучасної української державності та їхній 
історичній обумовленості задля успішнішої соціальної та професіональної адаптації в 
умовах сучасного суспільства.  

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей:   
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інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК13. 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; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; ПР08. Уміти проводити 
пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; 
ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 
проектів; ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння 
місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового способу життя. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 комунікація) Форми 

викладання 
і навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Зміст поняття «Історія української дер-
жавності», основні принципи і методи 
історичного пізнання, найважливіші 
історичні поняття, категорії та визна-
чення; мати уявлення про роль і місце 
українського державотворчого процесу 
у європейському  

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.2 Етапи розвитку української держав-
ності, основні концептуальні підходи 
до її періодизації 
 
  
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.3 Хронологічні межі періодів української 
державності, особливості становлення, 
перебігу та причини втрати держав-
ності у межах кожного з періодів 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.4 Особливості та наслідки перебування 
українських земель у складі тих чи 
інших державних утворень в контексті 
державотворчих процесів в Україні 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.5 Основні тенденції та особливості  
суспільно-політичних і національних 
процесів, що відбувалися в ході 
історичного розвитку держав, які 
існували на українських теренах у різні 
хронологічні періоди 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

2.1 Використовувати термінологічно-поня-
тійний апарат при розгляді державо-
творчих процесів, аналізувати наукові 
джерела та літературу, застосовувати 
навички історіографічного та бібліогра-
фічного аналізу для написання рефера-
тивних робіт, участі в дискусіях, висту-
пах з доповідями та повідомленнями 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.2 Виявляти обумовленість та причинно-
наслідковий контекст подій та процесів, 
пов’язаних з формування, розвитком та 
втратою державності на тому чи іншо-
му історичному етапі 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.3 Аналізувати соціально-політичні, еко-
номічні, національні, релігійно-куль-
турні явища та процеси, котрі як 

Лекція, 
семінар, 

самостій-

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 

10 
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сприяли побудові української держав-
ності, так і були факторами її втрати 

на робота презентації /доповіді, 
усних відповідей / 

доповнень 
2.4 Аналізувати державотворчі процеси на 

українських землях у контексті світо-
вих, загальноцивілізаційних вимірів 
 
 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.5 Орієнтуватися в реаліях сучасної 
української державності та їхній 
історичній обумовленості 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

3.1 Представляти результати наукового 
пошуку у формі доповідей з викори-
станням сучасних технологій, корек-
тно вести дискусію 

Лекція, 
самостій-
на робота 

Оцінювання 
презентації / 

доповіді, усних 
відповідей / 
доповнень 

12 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в 
галузі природничих наук, що необ-
хідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

ПР08. Уміти проводити пошук інфор-
мації з використанням відповідних 
джерел для прийняття обґрунтованих 
рішень. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 
економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
 

 
+ 
 

ПР25. Зберігати та примножувати 
досягнення і цінності суспільства на 
основі розуміння місця предметної 
області у загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 7 

7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 1.1–3.1 – 12 / 6 балів. 
4. Усні відповіді / доповнення: РН 1.1–3.1 – 56 / 28 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання роботи на семінарських заняттях здійснюється протягом семестру. 
Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних відповідей / доповнень проводиться 
упродовж лекційного курсу та семінарських занять.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  
 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Лекції 
Семі-
нари 

 

Конс. С/Р 

Розділ 1. 
Державні утворення на українських землях від найдавніших часів до ХХ ст. 

1. 
Вступ до курсу «Історія української державності». 
Перші державні утворення на українських землях.  

2 2 
 

 

2. 

Поняття «Історія української державності» з погляду 
термінології, територіальних і часових вимірів. 
Періодизація історії української державності. Історія 
української державності як один із найважливіших 
чинників національно-державного самоусвідомлення і 
самовизначення українського народу. Роль античних 
полісів у становленні державотворчої традиції на 
українських землях. Скіфи. Ранньослов’янські 
протодержавні утворення. Антський союз.  

  

 

8 

3. Давньоруський період української державності. 2 2   

4. 

Передумови утворення східнослов'янської держави. 
Загальнодержавна та регіональна консолідація схід-
них слов’ян. Теорії походження києворуської держа-
ви. Соціальні та етнічні складові давньоруського 
суспільства. Еволюція політичної ідеології, княжого 
статусу, державного устрою Київської Русі. Роль 
християнства у державотворчому процесі, соціальній 
та культурній консолідації давньоруського суспіль-
ства. Геополітичні впливи і зовнішньополітичні 
орієнтації Київської Русі. Процеси політичної 
децентралізації. Боротьба за «Київську спадщину».  
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5. Українська державність козацько-гетьманської доби. 2 1   

6.  

Еволюція українського козацтва. Роль православної 
церкви у консолідації козацтва. Вплив козацтва на 
формування національної самосвідомості народу. 
Козацько-гетьманська держава. Формування держав-
них органів. Внутрішня та зовнішня політика уряду 
Богдана Хмельницького. Наслідки переяславсько-
московського договору для українського народу. 
Геополітичні орієнтації козацької старшини в період 
Руїни. П.Дорошенко, його внутрішня і зовнішня 
політика. Спроба здобуття незалежності України в 
роки Північної війни. Інкорпорація Російською 
імперією Гетьманщини. 
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Модульна  контрольна  робота 1  1   

Розділ 2.    
Українська державність у ХХ  - ХХІ ст. 

7. 
Формування української національної державності в 
період визвольно-революційної боротьба 1917-1921 
рр. 

2 2 
 

 

8. 
Формування політичних партій та рухів в Україні. 
Соціальна база і політична мета Центральної Ради. 
Загострення громадянського протистояння в 
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українському суспільстві. Проголошення радянської 
УНР. Соціальна база радянської влади. Відносини 
Директорії УНР з країнами Антанти та Росією. 
Боротьба ЗУНР проти польської експансії. Союзні 
договори між УСРР та РСФРР у 1919 та 1920 рр. 
Вторгнення в Україну військ Денікіна. Варшавський 
договір. Ризький мир. 

9. 
Українська радянська республіка: перші десятиліття 
радянської влади (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) 

2 2 
 

 

10. 

Проблема міжнародної правосуб'єктності українських 
земель. Оформлення нового політико-правового ста-
тусу УРСР в складі СРСР. Посилення централіза-
торських тенденцій у СРСР, обмеження і втрата 
Україною державного суверенітету. Українізація: 
причини проголошення, суть, наслідки. Національно-
етнічні відносини в УРСР. Утвердження тоталітар-
ного режиму. Політико-правовий статус українців у 
складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Націоналізм 
як суспільно-політичне явище української історії 
міжвоєнного періоду.  
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11. Українська РСР у 40-х - 80-х рр. ХХ ст. 2 2   

12. 

Проголошення Акту відновлення державності 
України 30 червня 1941 р. Українська РСР на 
міжнародній арені наприкінці та по завершенні 
Другої світової війни. Правосуб’єктність УРСР, 
участь в ООН та інших міжнародних організаціях. 
Сталінська антинаціональна політика в Україні у 
повоєнні роки. Політика русифікації та її наслідки в 
Україні. Зародження політичної опозиції. Проголо-
шення перебудовчих процесів та їх наслідки. 
Формування багатопартійності. Декларація про 
державний суверенітет України.  
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13. Розбудова сучасної незалежної української держави. 2 1   

14. 

Криза суспільної системи соціалізму. Україна і 
Східна Європа в умовах зламу тоталітаризму. 
Всеукраїнський референдум 1991 р. та його значення. 
Проголошення СНД. Формування атрибутів 
державності. Структура законодавчої та виконавчої 
влади. Інститут президентства. Національний чинник 
в українському державотворчому процесі в 90-х рр. 
XX ст. Проблема депортованих народів України. 
Зовнішньополітичні орієнтації України.  
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Консультації   2  

Модульна  контрольна  робота 2  1   

ВСЬОГО 14 14 2 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Консультації – 2 год. 
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2. Історія держави і права України. В 2-х частинах. – К., 2000. 
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