


Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для 
здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми 
«Економіка». Умань: Уманський НУС, 2021. 16 с.

Розробник: -  к. і. н., доцент М. В. Костюк

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних 
та правових дисциплін

Протокол від «З'і » ® $ 2021 року^№^ -£~

Завідувач кафедри / М/ШШ/ Л. В. Машковська

«М  » 0% 2021 р.

Схвалено науково-методичною комісією факультету економіки і 
підприємництва

Протокол від « 3/_ » ____ 20^  р. № -ґ

Голова Л. В. Смолій

■З/ » ___________________ 2021 року

©УНУС, 2021 рік 

© М. В. Костюк, 2021 рік



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній  

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість 

кредитів -3 

Галузь знань: 

 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 

 

 

 

Обов’язкова 

 

Спеціальність: 051 

«Економіка» 

 

  

 

Модулів – 1  Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

1 1 

Загальна кількість 

годин - 90 
Семестр 

1 1 

Лекції 
Тижневих годин для 

денної  форми 

навчання: 

аудиторних-3 

 

самостійної роботи  

студента-3 

Освітній рівень: 

 

перший (бакалаврський) 

 

Освітня програма 

 

«Економіка» 

 

16 8 

Семінарські 

28 4 

 

  

Самостійна робота 

46 78 

 

Вид контролю: залік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Історія  та культура України»  розглядає низку теоретико-

методологічних та конкретно історичних питань, пов’язаних з історією 

формування території  сучасної України,  історією становлення українського 

народу, історією державотворчих процесів на українських землях,  

формуванням самобутньої і неповторної вітчизняної культури. 

 

Мета вивчення курсу полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти 

національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної 

соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті 

осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння 

історії та культури України в контексті історичного процесу. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Історія та культура України»: 

проаналізувати етнічні й державотворчі процеси на території України та 

визначити умови формування та розвитку вітчизняної культури, як 

самобутньої культури українців; формувати уявлення про вітчизняну історію 

та культуру, як частину всесвітнього історичного та культурного процесу;  

розвивати навики дослідницької роботи з джерелами та об’єктивного аналізу 

історичних фактів; виховувати патріотичні почуття та шанобливе ставлення 

до історії України, її історичних постатей та діячів культури. 

 

Програмні результати навчання: 

Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової 

спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, 

розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.  

Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати 

досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення 

здорового способу життя 

 

Компетентності: 

Загальні компетентності: 

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

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати 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. 

 



3. Програма  навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Стародавня  середньовічна та нова історія та культура  України. 

 

Тема 1. Стародавня історія  та культура України. Київська Русь. 

 

Територія України територіально-адміністративний поділ. Перші поселення. 

Суспільні поділи праці та їх наслідки. Суспільно-політичний устрій.  

Періодизація історії України та її структура. Історіографія. Трипільський 

період. Державні утворення кочових народів на території України. Царство 

скіфів та його устрій. Античні міста держави Північного Причорномор’я.  

Слов’яни: походження, розселення. Протодержавні утворення на 

українських землях. Причини, хід, етапи розвитку Київської Русі. Устрій 

Руської держави. Етнічні процеси в Київській Русі. Творення українського 

етносу. Монголо-татарська навала. Вплив Золотої Орди на політичне життя 

українських земель.  Культура Київської Русі. 

Феодальне роздроблення: причини, наслідки. Галицько-Волинське 

князівство – нова європейська держава: устрій, політика. Занепад Русі: 

причини, наслідки. Українські землі у складі Великого князівства 

Литовського. Україна у складі Речі Посполитої. 

 

Тема 2. Козацька доба в Україні. Українська Національна революція  

та козацько-гетьманська держава (XVI- ХVІІI ст.). Культура в XVI-XVIII 

ст. 

Зародження та еволюція українського козацтва. Запорозька Січ – ядро 

формування власної держави. Суспільно-політична та економічна організація 

українського козацтва. 

Вплив козацтва на формування національної самосвідомості народу. 

Запорозька Січ у міждержавних відносинах Європи та Азії. 

Козацько-селянські повстання кінця ХУІ середини ХУІІ ст. та їх 

наслідки. «Ординація Війська Запорозького» (1638).  

Причини, характер, рушійні сили національної революції. Розгортання 

національно-визвольної і соціальної боротьби. Укладення Зборівської угоди. 

Державницькі процеси у Гетьманщині. 

Погіршення геополітичного становища. Переяславська рада: умови, 

політико-правове-значення. Криза Гетьманщини. Руїна. 

Наступ на політичну автономію України.  Політичні причини і наслідки 

поразки І. Мазепи. Гетьман в екзині П. Орлик та його конституція. 

Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії. 

Ліквідація царизмом автономії України. Розвиток культури України у другій 

половині XIV-XVIIIст. 

 

 

 



Тема 3. Українське національне Відродження ХІХ ст.  

 

Політичні та економічні наслідки остаточної втрати Україною автономії. 

Політизація національного руху в Україні. Зародження перших політичних 

організацій. Вплив європейських революцій 1848-1849 рр. на політичне життя 

в українських землях. Скасування кріпацтва та реформи в Україні. 

Громадівський та народницький рухи. Започаткування руху за політичну 

незалежність України. Українська  культура у XIX ст. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Україна в добу новітньої історії. 

 

Тема 4. Нові тенденції в соціально-політичному та культурному  житті 

України на початку ХХ ст.. 

 Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного руху на 

початку ХХ ст.. Новий етап структурування українського суспільства. 

Революція 1905-1907 рр. Виникнення політичних партій. Українські фракції в 

парламентах Росії та Австрії на початку ХХ ст..  

 

Тема 5. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за 

державність (1917-1920 рр.) 

 

Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного руху на 

початку ХХ ст.. Створення Української Центральної ради та її діяльність. 

Українська держава гетьмана П. Скоропадського. Політика Директорії та її 

наслідки. Утвердження більшовицької влади в Україні. Національно-

визвольний рух на землях західної України. Поразка української національно-

демократичної революції: причини, наслідки. 

 

 

Тема 6. Радянська українська державність між двома світовими 

війнами, в роки Другої світової війни  

 

Українські землі між двома світовими війнами.  
Політична система радянської України у 29-30-ті роки.  Становлення та 

утвердження тоталітарного режиму. Політичні процеси та репресії наприкінці 

20-х – 2 30-ті рр.. ХХ ст.. Конституція УРСР 1937 р. як ширма тоталітаризму. 

Створення командно-адміністративної системи у економіці. Соціально-

економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.  Національно-

культурне відродження в Україні та його занепад (1917-1939 рр.) 

Політичне становище України у Другій світовій війні. 

Українське питання у європейській політиці напередодні Другої світової 

війни. Україна в планах нацистського керівництва. Політичні процеси в 

Україні в період німецької окупації. Діяльність підпілля і партизанський рух. 



Створення УПА. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової 

війни та її політичні наслідки для України. 

 

Тема 7. Україна в другій половині ХХ ст. 

 

Посилення сталінського диктату в Україні в повоєнні роки. Підпільно-

партизанська боротьба ОУН-УПА на західноукраїнських землях. Політична 

ситуація в Україні за лібералізації комуністичного режиму в середині 50-60-

их рр.  

Застій, перебудова в СРСР та їх прояви в Україні. 

Реванш командно-адміністративної системи. Наростання кризи в Україні. 

Посилення реакції в духовному житті. Нові тенденції в діяльності 

українського опозиційного руху. Національне пробудження українського 

народу. Культура України у 1939-1991 рр. 

 

 

Тема 8. Україна в добу суверенітету. 

 

Проголошення незалежності України. Загальноукраїнський референдум 1 

грудня 1991 грудня 1991 р. Соціально-економічне та політичне життя у 90-ті 

рр.. ХХ ст.. Основні події політичного життя України 2000-2012 рр. 

Економічна політика української держави на сучасному етапі. Зовнішня 

політика. Стан культури України в сучасних умовах. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної  дисципліни. 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Всьо

го 

л с ін

д. 

с/

р 

Всьо

го 

л с ін

д. 

с\р 

Змістовий модуль 1. Стародавня, середньовічна та нова історія України.  

Тема 1. Стародавня історія 

та культура  України. 

Київська Русь. 

10 2 4  4 10 1 0.5 - 8,5 

Тема 2. Козацька доба в 

Україні. Українська 

Національна революція  

та козацько-гетьманська 

держава (XVI- ХVІІI ст.) 

Культура в XVI-XVIII ст. 

12 2 6  4 12 1 0.5  9,5 

Тема 3. Українське 

національне Відродження 

у ХІХ ст.  

12 2 2  8 12 1 0.5  10,5 

Змістовий модуль 2. Україна в добу новітньої історії. 

Тема 4. Нові тенденції в 

соціально-політичному та 

культурному  житті 

України на початку ХХ ст. 

10 2 2  6 10 1 0.5 - 8,5 

Тема 5. Національно-

демократична революція. 

Боротьба за державність 

(1917-1920 рр.). 

10 2 2  6 10 1 0.5  8,5 

 Тема 6. Радянська 

українська державність 

між двома світовими 

війнами  та в роки Другої 

світової війни 

12 2 4  6 12 1 0.5  10,5 

Тема 7. Україна в другій 

половині ХХ ст. 

12 2 4  6 12 1 0.5  10,5 

Тема 8. Україна в добу 

суверенітету 

12 2 4  6 12 1 0.5  10,5 

Всього годин 90 16 28  46 90 8 4 - 78 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

 

№/п/п Зміст Години 

  Денна Заочна 

1. Тема 1. Стародавня історія України 2 - 

2. Тема 1. Київська Русь 2 0,5 

3. Тема 2.  Козацька доба в Україні 2 0,5 

4. Тема 2. Доба української Національної 

революції середини та другої половини ХVІІ ст. 

2  

5. Тема 2.       Українська державність у ХVІІІ ст. 2 - 

6. Тема 3.  Українське національне Відродження у 

ХІХ ст. 

2 0,5 

7. Тема 4.   Нові тенденції в соціально-

політичному житті України на початку ХХ ст. 

2 0,5 

8. Тема 5. Національно-демократична революція. 

Боротьба за державність (1917-1920 рр.). 

2 0,5 

9. Тема 6.  Українські землі між двома Світовими 

війнами. Політичне становище України у Другій 

світовій війні. 

2 0,5 

10. Тема 6.  Політичне становище України у Другій 

світовій війні. 

2  

11. Тема 7.  Україна в другій половині 40-их - 60-их 

рр.. ХХ ст. 

2 0,5 

12. Тема 7.  Застій, перебудова в СРСР та їх прояви в 

Україні. 

2  

13. Тема 8.  Україна в добу суверенітету 4 0,5 

  28 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

 

 

 

 

 

 

 

№ Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Тема 1. Стародавня історія  та культура України. Київська 

Русь. 

Феодальне роздроблення: причини, наслідки. Галицько-

Волинське князівство – нова європейська держава: устрій, 

політика. Занепад Русі: причини, наслідки 

4 8,5 

2 Тема 2.  Козацька доба в Україні. Українська Національна 

революція та козацько-гетьманська держава (XVI- ХVІІI 

ст.) 

Наступ на політичну автономію України.  Політичні причини 

та наслідки поразки І. Мазепи. Гетьман в екзилі П. Орлик та 

його Конституція. Продовження процесу інкорпорації України 

до складу Російської імперії. Ліквідація царизмом автономії 

України. Розвиток культури України у другій половині XVI-

XVIII ст 

4 9,5 

3 Тема  3. Українське національне Відродження ХІХ ст.  
Вплив європейських революцій 1848-1849 рр. на політичне 

життя в українських землях. Українська  культура у XIX ст 

8 10,5 

4 Тема 4. Нові тенденції в соціально-політичному та 

культурному  житті України на початку ХХ ст. 

Виникнення політичних партій. Українські фракції в 

парламентах Росії та Австрії на початку ХХ ст 

6 8,5 

5 Тема 5. Національно-демократична революція в Україні. 

Боротьба за державність (1917-1920 рр.) 

Національно-визвольний рух на землях західної України. 

Поразка української національно-демократичної революції: 

причини, наслідки. 

6 8,5 

6 Тема 6. Радянська українська державність між двома 

світовими війнами та в роки Другої світової війни . 

 Українське питання у європейській політиці напередодні 

Другої світової війни. Закінчення Другої світової війни та її 

політичні наслідки для України 

6 10,5 

7 Тема 7. Україна в другій половині ХХ ст. 

Нові тенденції в діяльності українського опозиційного руху. 

Національне пробудження українського народу. Культура 

України у 1939-1991 рр. 

6 10,5 

8 Тема 8. Україна в добу суверенітету. 

Основні події політичного життя та економічна політика 

української держави на сучасному етапі. Зовнішня політика. 

Стан культури України в сучасних умовах 

6 10,5 

 Всього 46 78 



7. Методи навчання 
В рамках вивчення дисципліни використовуються наступні методи (технології) навчання:  

9. 1 Традиційні методи (технології) навчання:  

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і  систематизований виклад певного 

наукового або науково-методичногопитання, ілюстрований, за необхідності, засобами очності та 

демонстрацією дослідів. Лекція покликана формувати в студентів основи знань з певної наукової 

галузі, а також визначити напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять 

та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття ‒ це колективний науковий пошук певної навчальної проблеми і 

шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують проблему, виявляють причинно-

наслідкові зв'язки, висувають шляхи її оптимального вирішення, відповідають на запитання і 

дискутують. 

Проводиться, як правило, зі студентами, які мають відповідну підготовку й досвід самостійного 

вивчення складних наукових і практичних проблем 

Індивідуальні заняття – передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації 

творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та здібності до науково- 

дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальні заняття, як правило, проводяться у 

позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і 

можливостей студента. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-

методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, виконанні навчальних завдань. 

У процесі самостійної роботи студенту необхідно вивчити за допомогою рекомендованої літератури 

весь матеріал, передбачений програмою курсу. 

             9.2 Інноваційні методи (технології)  навчання: 

Проблемні лекції – направлені на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються 

тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами; увага студентів 

концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід 

закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекції студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. 

Система питань у ході лекції має активізуючу роль, спонукає студентів сконцентруватися і почати активно 

мислити в пошуках правильної відповіді.  

Мозковий штурм – метод розв’язання невідкладених завдань за дуже обмежений час, суть 

якого полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації – виступи перед аудиторією, використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань. 

Рольові ігри – форма активізації студентів, за вони задіяні в процесі інсценізації певної 

виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій. 

Ділові ігри – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень 

у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що вже існують 

або розробляються самими учасниками. Він реалізуються через самостійне вирішення студентом 

поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли студент змушений самостійно 

опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки у вже  засвоєному  матеріалі. 

9.3 Дистанційне навчання 

 Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників  навчання  у  спеціалізованому середовищі, яке створене на 

основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Дистанційне 

навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про систему управління 

навчанням moodle Уманського національного університету садівництва» 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-

upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf 

 

Дисципліна «Історія та культура України» для дистанційного навчання розміщена на платформі 

«MOODLE” https://moodle.udau.edu.ua/enrol/index.php?id=579 

 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf


1. Методи контролю 

Вид роботи Характеристика контролю 

Письмове 

опитування (у. т. ч. 

реферативне 

повідомлення, есе) 

Здобувачі дають лаконічні відповіді на питання, 

передбачені під час вивчення курсу письмово, або у 

вигляді реферативного повідомлення, або у вигляді есе. 

Оцінюванню підлягають правильність та конкретність 

відповіді на поставлене питання на основі базової та 

допоміжної літератури. 

Усне опитування Здобувачі дають відповіді в усній формі на 

питання, що винесені на практичні заняття та 

самостійне опрацювання. 

Оцінюванню підлягають правильність та конкретність 

відповіді на поставлене питання. Позитивним є 

лаконічність та переконливість під час відповіді. 

Тестування Проводиться письмово або за допомогою системи 

дистанційного навчання MOODLE 
https://moodle.udau.edu.ua/enrol/index.php?id=579 

Передбачає вибір однієї правильної відповіді на 

конкретне питання. 

Активність під час 

обговорення 

Оцінюванню підлягають частка участі здобувача у 

вирішенні колективного завдання, активність, 

вмотивованість та креативність під час обговорення 

проблемних питань. 

Прояв лідерських 

якостей 

Оцінюванню підлягають прояви лідерських якостей, 

які полягають у здатності генерувати нові ідеї; 

панорамність мислення; здатність до самоаналізу; 

здатність працювати в колективі; відповідальність за 

виконання завдань; потреба в досягненні позитивного 

результату. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних 

заняттях, оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на практичні заняття і самостійне опрацювання. 

 Система оцінювання активності роботи: 



а) відповідь з питань семінарів – 0-5 балів.  

б) презентація питань, винесених на самостійне опрацювання – 0-4 бали. 

в) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0 - 1 бали. 

 При контролі виконання самостійних завдань оцінці підлягають 

написання та презентація рефератів (есе). Система оцінювання самостійних 

завдань (з  градацією 0,2 балів): 

  д) підготовка та презентація реферату (есе) – 0 – 4 бали. 

Модульний контроль з дисципліни «Історія та культура України» 

здійснюється у формі тестових завдань. 

Тестові завдання. На кожний модульний контроль виноситься 2 варіанта 

тестових завдань, кожен з яких містить 20 тестів. За 1 правильно вирішене 

тестове завдання студент отримує 0,5 бали за модульний контроль І і 0,5 бали 

за модульний контроль ІІ. Тобто за 20 правильно вирішених тестів модульний 

контроль І – 10 балів, модульний контроль ІІ – 10 балів.   

 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю 

«залік» 

денна та заочна форма навчання 
                                                 Модуль 1 (поточне тестування) Сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Кількість балів за 

змістовий модуль 

                            40                                         60  

 

100 Тема Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК2 

Кількість балів за 

тему 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

В т.ч. активність на 

семінарських 

заняттях 

6 6 6 6 6 6 6 6 

самостійна робота 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

 

11.  Методичне забезпечення 
 

1.Костюк М.В. Історія України: навчально-методичний посібник. Матеріали для 

самостійної роботи студентів. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 

2020. 80 с. 

2. Костюк М.В. Історія та культура України: методичні рекомендації до семінарських 

занять для студентів неспеціальних факультетів усіх форм навчання. Умань: Оперативна 

поліграфія, 2020. 80 с.  

3.Костюк М. В. Історія та культура України: Методичні рекомендації до семінарських 

занять для студентів спеціальності 051 «Економіка» (Галузь знань: 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»). Умань: Оперативна поліграфія, 2021. 78 с. 

4. Костюк М. В. Історія та культура України: Методичні рекомендації для самостійної 

роботи   студентів  спеціальності 051 «Економіка» (Галузь знань: 05 «Соціальні та 

поведінкові науки»).Умань: Оперативна  поліграфія, 2021. 51 с. 

5. Костюк М. В., Гарбар О. П. Історія та культура України (для студентів неспеціальних 

факультетів усіх форм навчання): Навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець 

«Сочінський М.М.»), 2020. 279 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Греченко В. А. Історія та культура України : підручник. Харків : ХНУВС, 2017. 440 с.  

2. Історія та культура України : навч.-метод. посіб (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. 

В. С. Бліхара. Львів : ПП «Арал», 2018. 480 с.  

3. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних 

закладів / О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, 

д.і.н., проф. О. І. Гуржія. Черкаси : ЧДТУ, 2016. 644 с.  

4. Кордон М. В. Історія української культури. Київ. Просвіта, 2017. 336 с.  

5. РатичБ. Я., Макогончук Н. В., Гевко О. І. Короткий курс історії України : навч. посіб. 

Хмельницький : НАДПСУ, 2016. 428 с. 8. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія 

України: модульний курс : навч. посіб. для студ. вузів. Київ : Інкос, 2006. 544 с.  

6. Хома І. Я. Історія української культури. Київ. Кондор, 2017. 356 с.  

7. Шаравара Т. О. Історія української культури. Полтава, 2015. 180 с. 

8. Історія української культури: підручник / В.А. Качкан, О.Б. Величко, Н.М. Божко та ін. — 

4-е видання. 2021. 368 с. 

9. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. 

Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2019. 368 с.  

10. 3. Кислюк К.В. Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних 

перетворень. 2- ге вид., стер. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. 196 с. 

11. сторія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби : навч. посіб. до 

курсу за вибором для 10–11 кл. сусп.-гуманіт. напряму загальноосвіт. навч. закл. / В. С. 

Власов. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. 

12. Історія та культура України: навч. посіб. / уклад. Дедурін Г. Г., Іванов С. Ю., Чорний І. В; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. українознавства. – Харків: ХНУВС, 2017. – 108 с. 

13. Історія держави та права України (1991-2019 роки) : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. 

Бандурки. – Харків : Майдан, 2019. – 344 с. 

14. Аркас М. Історія України-Русі. Наш формат, 2020.  436 с.  



15. Бойко О. Д. Історія України. – К., 2015. 

16. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст..: навч. посібник. 

– К.: Либідь, 1996. 

17. Грицак А. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.. 

– К.,2005. 

18. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. 

19. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 2015.  
 

 

 

Допоміжна 

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. 

2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. К.: Дніпро, 1991. 
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