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Освітній портал (zhatk.zt.ua)  

  

Пререквізити навчальної дисципліни: знання історії та культури України 

(програма та конспект лекцій).  

Постреквізити: викладання дисциплін - Історія та культура України. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Історія та культура України» є 

дисципліною самостійного вибору навчального закладу та направлена на 
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вивчення історії та високого рівня культури України, громадянської 

відповідальності, національної гідності, патріотизму. 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 викладання навчальної дисципліни “Історія та культура України ” є  

формування історичного мислення, наукового світогляду, набуття навичок 

науковоісторичного аналізу, передбачає оволодіння студентами вітчизняною та 

світовою культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою, 

розгляду культури України за історичним принципом як складової світового 

культурного процесу, висвітлення її гуманістичного змісту та значення для 

усвідомлення молодими українцями власної духовно-культурної автентичності.   

Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів 

автомобільного транспорту студенти повинні:  

знати:   

- проблеми зародження, існування та відбудови української державності;  

- роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку і захисті 

української національної ідеї;  

- умови формування української народності та спільність цього 

процесу із всесвітньо-історичним;  

- форми української державності: Київська Русь, Галицько-Волинське 

князівство, Гетьманщина, УНР, УРСР;  

- економічні, соціальні, політичні, культурні процеси в українських 

землях  

(Х – ХХ ст.);  

- особливості сучасного розвитку історії та культури України; 

вміти:  

- аналізувати, узагальнювати і систематизувати історичний матеріал;  

- порівнювати історичні та культурні події та явища;  

- знаходити і критично аналізувати необхідну інформацію з історії та 

культури України;  

- застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності; - 

прогнозувати суспільні процеси сучасності.  

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньої програми:   

ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 



ЗК 7. Здатність працювати в команді; 

ЗК 13. 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; 

ЗК 14. 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. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання:  

РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

при обговоренні професійних питань; 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію; 

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

 

План вивчення навчальної дисципліни  

  

№  

тижня  
Назва теми  

Форма 
вивчення та  

кількість 

годин  

Завдання до самостійної 

роботи студента (СРС)  

1  
Вступ. Предмет і завдання 

курсу історії та культури 

України. Проблематика й 

структура курсу.. Вплив 

природно - географічних 

факторів на розвиток історії та 

культури України.  

  

Лекція   

(2 год), СРС  

(2 год)  

Ознайомлення із 

завданнями і структурою 

курсу. Вивчення проблем 

періодизації історії 

України. Характеристика 

впливу природно- 

географічних факторів на 

розвиток України.  

2  Стародавня  доба  в  історії  

України. Витоки та 

передумови формування 

української культури.  

Лекція   

(2 год), 
практичне 
заняття   

(2 год),   

Визначення  основних  

етапів розвитку держави  

  



СРС (2 год)  

3  Середньовічна держава 

Київська Русь. Культура 

Київської Русі. Понятійний 

апарат, періодизація, джерела 

та історіографія вітчизняної 

історії. Сучасні концептуальні 

підходи історичної науки.  

  

Лекція   

(2 год),  

СРС (2 год)  

Показати на карті 

територію Київської Русі; 

вивчити суть політичних 

портретів князів 

Київської Русі. 

Сформувати власні 

погляди  на 

християнізацію Русі.   

4  Українські землі під владою 

іноземних держав (ХІV – перша  

Лекція  Визначення хронології і 

послідовності явищ  

 

 половина ХVІІ ст.). Розвиток 

української культури.  

 (2 год),  

практичне 

заняття  (2 

год), СРС   

(2 год)  

економічного,  

політичного і культурного 

життя  

Галицько-Волинської 

держави. Здобувач освіти 

дає їм власну оцінку.  

5  Українські землі у складі 

Російської та Австрійської 

імперій (перша половина ХІХ)   

Лекція  

 (2 год),  

СРС (2 год)  

Характеристика 

політичного, 

соціальноекономічного 

розвитку українських 

земель у  

складі іноземних держав;  

  

6  Українські землі у складі  

Російської та АвстроУгорської 

імперій (друга половина ХІХ 

ст   

Лекція   

(2 год), 
практичне 
заняття   

(2 год),  

СРС (2 год)  

Характеристика 

політичного, 

соціальноекономічного 

розвитку українських 

земель у складі 

іноземних держав, 

закономірність зв’язків 

між процесами 

політичного розвитку 



України. Підготовка 

рефератів.  

7  Українські землі на поч. XX ст.   Лекція   

(2 год), 
практичне 
заняття (2 
год), СРС   

(2 год)  

 Вивчення    та  

характеристика 

політичного і 

соціальноекономічного 

розвитку українських 

земель в ІІ половині ХІХ 

ст.  

8  Розвиток сучасної української 

держави. Підсумки 

історичного шляху України. 

Геополітичне становище 

України, головні складові 

соціально-економічної і 

політичної ситуації в країні.  

 Державне  будівництво.  

Конституція України і її місце 

в житті суспільства. Політичні 

рухи та партії сучасної  

України, їх позиції в питаннях 

державотворення. Україна в  

Лекція  

 (2 год),  

практичне 

заняття   

(2 год),  

СРС (2 год)  

Вивчення та визначення 

хронологічної 

послідовності явищ 

економічного, 

політичного та 

культурного життя 

українців, утворення 

політичних партій та 

рухів. Підготовка 

рефератів.  

 

 міжнародних відносинах, 

основні напрямки і проблеми її 

зовнішньої політики.  

Українська діаспора.  

Підсумки вивчення та основні 

уроки вітчизняної історії..  

  



9  Сутність культури. Концепції 

української культури Поняття 

культури. Цілісність як 

сутнісна властивість культури. 

Структура культури. Місце і 

роль художньої культури в 

історичному процесі. Функції 

культури.   

Лекція   

(2 год)  

Практичне 

заняття   

(2 год),  

СРС (2 год)  

Культура та природа.  

Культура і цивілізація  

(самостійне вивчення).  

10  Історія стародавної культури 

на теренах України  

Особливості,  періодизація 

первісної культури та джерела 

її вивчення.   

Лекція   

(2 год), 
практичне 
заняття   

(2 год),  

СРС (2 год)  

Трипільська культура та її 
вплив на побут і 
мистецтво східних 
слов’ян. Культури 
кіммерійців, скіфів, 
сарматів. Праслов’янські  

(Зарубінецька,  

Черняхівська, Київська) 
культури І–V ст.  

(самостійне вивчення).  

11  Історія культури вітчизняного 

Середньовіччя. Становлення 

загальноєвропейської культури 

в епоху середніх віків. 

Типологія культури 

Середньовіччя та її 

особливості.   

Лекція   

(2 год),  

Практичне 

заняття  (2 

год), СРС (2 

год)  

Середньовічна картина 
світу. Місце людини в 
ієрархії 
просторовочасових 
відносин Середньовіччя. 
Особливості формування  
та основні етапи 
розвитку 
культури 
вітчизняного  

Середньовіччя.  

(самостійне вивчення).  

12  Історія вітчизняної культури  

Нового часу (XVII–XVIII ст.) 

Особливості та світоглядні 

орієнтири культури Нового 

часу. Формування ідеалу 

республіканського устрою та 

інших фундаментальних 

цінностей буржуазного 

суспільства. Зміна ролі релігії  

Лекція  (2 

год), СРС (4 

год)  

Козацтво як культурне 

явище. Основні цінності 

культури 

козацькогетьманської 

доби.   Розвиток 

національної 

самосвідомості та нової 

культурної еліти.  

культурний простір та 

зв’язки. (самостійне 

вивчення).  



 та церкви. Наукова революція 

XVII ст.   

  

13  Історія та культура України 

XIX ст. Суперечливість 

матеріальної та духовної 

культури ХІХ ст. Формування 

нової картини світу.   

Лекція   

(2 год),   

СРС (4 год)  

Мистецтво, філософія та 
мораль – головні форми 
духовної самосвідомості 
культури ХІХ ст.  
Типологічна своєрідність 
культури, розширення її 
«світу» (виникнення 
фото, кіно, дизайну).  

Підготовка рефератів.  

14  Історія та культура побуту 

населення України. Світогляд 

українців.  

Лекція  

(2 год), СРС  

(4 год)  

Пошук інформації на 

Web-серверах.  

Підготовка рефератів.  

15  Українська культура на 

переході століть: кінець ХІХ – 

поч. ХХ ст  

Лекція (2 

год), СРС  (4 

год)  

Пошук інформації на 

Web-серверах.  

Підготовка рефератів.  

16  Українська культура ХХ-ХХІ 

ст. Сучасна українська 

культура в контексті 

європейської  

Лекція  

(2 год),  

СРС (4 год)  

Пошук інформації на 

Web-серверах.  

Підготовка рефератів.  

  

Контроль знань.  Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю на 

практичних  (семінарських) заняттях; підсумкова атестація у формі 

диференційованого заліку.   

 Поточний контроль  - 30%   

 Контроль СРС    - 30%   

 Захист СЗ     - 40%  

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше- 30%.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  Оцінка ECTS  Оцінка за національною шкалою  

90 – 100  А  відмінно    

82-89  В  
добре   

74-81  С  



64-73  D  
задовільно   

60-63  Е   

35-59  FX  
незадовільно з можливістю 

повторного складання  

0-34  F  
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни  

Основна література  

1. Борисевич Л. В., Соловей А. М. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ: словник понять 

татермінів. – Івано-Франківськ, 2012. – 50с.  

2. Історія України (підручник для ВНЗ), колектив авторів, кер. Зайцев Ю.Д., 

Світ, 2003;  

3. Історія України (підручник), 10 кл., Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г., 

Освіта, 2003;  

4. Історія України  (підручник), 11 кл., Кульчицький С.В., Лебедєва Ю. Г., 

Освіта, 2003;  

5. Історія України (підручник), 10 кл., 11 кл., Кульчицький С.В. та ін., Освіта, 

2005;  

6. Історія України  (підручник), 11 кл., Кульчицький С.В., Шаповал Ю. І., 

Генеза, 2005;  

7. Новітня Історія України ч. І (підручник), 10 кл., Турченко Ф. Г., Генеза, 2001;  

8. Новітня Історія України (підручник), 11 кл., Турченко Ф.Г. та ін., Генеза, 

2007;  

9 Історія України. Мицик Ю. А. –К., 2008 р.;  

10. Історія України. Островський В.В. 2009 р.;  

11. Історія України. Бойко О.Д. –К., 2004;  

12. Саннікова Л. П. Словник реліктів живої пам’яті. Зшиток 10. – К., 2015. –156 

с. 13. Саннікова Л. П. Свята Мова Творця і Звичаї Народу: 

етнофеноменологія староукраїнської культури. – К.: Арата, 2005. – 776 с. 236 

с. іл., 29 схем. 4.    

  

Додаткові підручники та навчальні посібники:  

1. Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р.  

2. Історія України (навчальний посібник), Гончарук П.С. 2009 р.  

3. Історія України (навчальний посібник), Гусєв В.І. 2008 р.  

4. Історія України (навчальний посібник), Юрій М.Ф. 2008р.  

5. Історія України (посібник), 10 – 11 кл., Гусєв В.І. та ін., Вища школа, 2002;  



6. Історія України (посібник), 10 кл., Рент О.П., Малій О.В., Фаренгейт, 2003;  

7. Історія України (посібник), 10 кл., Гупан Н.М., Пометун О.І., А. С. К., 2003;  

8. Нариси з Історії України (посібник), 10 – 11 кл., за ред..Смолія В.А., Генеза,  

2002;  

9. Історія України (навчальний посібник), 11 кл., Шевчук В.П., Прем’єра, 

2002;  

10. Нариси з Історії України (посібник), 9 – 11 кл., Грицак Я.Й., Генеза, 2003;  

11. Історія України (навчальний комплект), 11 кл., Рубльов С., Дієз-продукт, 

2004;  

12. Історія України (навчально-методичний посібник для вчителів), 11кл., 

Коляда І., Лук’янчук О., Аконіт, 2006;  

13. Методика навчання історії (посібник для вчителя), Пометун О.І., Фрейман  

Г.О., Ґенеза, 2005;  

14. Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005;  

15. Збірник тренувальних тестів з історії України, Власов В.С., Пометун О.І.,  

Фрейман Г.О., Ґенеза, 2008;  

16. Історія України. Збірник тестових завдань, Куриленко О., Шеремет Ю.,  

Грамота, 2008;  

17. Історія України (посібник), 11кл., Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман Г.О., 

А.С.К., 2007;  

18. Історія України (методичний посібник для вчителя), 10кл., Коляда І. А., 

Реєнт О.П., Аконіт,2007.  

  

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу Обов'язковість 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 

підготовка до лекцій і практичних (семінарських) занять. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо 

здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультації викладача.  Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності.    
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