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1. Інформаційний опис навчальної дисципліни 
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самостійної роботи - 

6 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 
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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Історія України та української культури” 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) до дипломної 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я»: 

-спеціальності 221 «Стоматологія» 

-спеціальності 222 «Медицина» 

-освітньої програми з навчальної дисципліни «Історія України та української культури» 

Опис навчальної дисципліни (анотація) навчальної дисципліни. «Історія України та 

української культури» відіграє важливу роль у формуванні гармонійної особистості лікаря-

громадянина незалежної держави, оскільки його вивчення забезпечує розвиток національної 

свідомості, загальної культури й соціалізації особистості у процесі підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України та української культури» складається 

з 5 тем змістовного розділу « Історія та культура України від найдавніших часів до 

сьогодення». від найдавніших часів до сьогодення». 

Вивчення «Історії України та української культури» здійснюється: 

Спеціальність 222 «Медицина» в I семестрі І року навчання. Термін навчання за 

спеціальністю становить 6 років.  

Спеціальність 221 «Стоматологія» в I семестрі І року навчання. Термін навчання за 

спеціальністю становить 5 років. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни історії та культури України є духовні та 

матеріальні цінності, розвиток людського суспільства на всіх українських землях з найдавніших 

часів до сьогодення. 

        Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни пов’язане зі знаннями 

навчальних дисциплін, які викладаються на І курсі: «Філософія» та «Історія медицини». 

У свою чергу, «Історія України та української культури» предметно інтегрується з 

дисциплінами, які забезпечують подальшу гуманітарну підготовку студентів-медиків: 

«Медична деонтологія», «Соціальна медицина» та ін. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Історія та культура України охоплює період вітчизняної історії від витоків до теперішніх 

подій. Структурно навчальна дисципліна побудована так, щоб надати всебічне уявлення про 

основні періоди історії та культури України у хронологічній послідовності. 

1.1 Метою навчальної дисципліни є: 

• показати історичний шлях українського народу; 

• розкрити багатогранність історичного минулого та сучасності в органічному взаємозв’язку із 

загальноісторичним процесом; 

• показати боротьбу нації за незалежність і соціальне визволення, що сприяло створенню 

самостійної держави; 

• виховання у студентів патріотичних, морально-етичних переконань, причетності до 

тисячолітньої історії та культури українського народу; 

• прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного 

осмислення закономірностей історичного розвитку та культурологічних процесів; 

• навчання практичним навичкам роботи з історичними джерелами i науковою літературою; 

• розвиток національної самосвідомості; 

• вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії та культури в повсякденній 

діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ i подій. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та культура України» є формування 

у майбутніх лікарів загальних знань про історію та культуру українського народу, його 

віковічні прагнення і боротьбу за незалежність і соціальне визволення, сприяння розвитку 

національної свідомості, формування високого рівня професійної правосвідомості. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 

термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

- загальні:  

- здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми; 

- здатність виявляти актуальні проблеми; 

- здатність пропонувати та обгрунтовувати гіпотези; 

- вміння аргументувати особисту точку зору; 

- вміння опрацьовувати наукову літературу; 

- вміння працювати в комп’ютерних мережах, збору, аналізу та управління інформацією; 

- здатність сумлінно виконувати науково-професійні обов’язки, діяти відповідно до  етичних 

мотивів; 

- готовність діяти у відповідності до норм моралі та етичних принципів; 

- вміння застосовувати теоретичні знання та набувати практичного досвіду  при вирішенні 

життєвих та професійних завдань; 

- здатність до налагодження професійної комунікації на засадах толерантності. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

- здатність робити висновки про державотворчі процеси на території України від 

найдавніших часів і до сьогодення; 

- вміння ілюструвати взаємозв’язок державності й розвитку національної культури; 

- здатність до засвоєння теоретико-методологічного базису навчальної дисципліни; 

- вміння вирішувати тестові завдання різної складності; 

- вміння розв’язувати творчі завдання; 

- вміння шукати та нагромаджувати інформацію з історико-культурологічної проблематики; 

- здатність реферувати першоджерела та наукові публікації з «Історії України та української 

культури»; 

- вміння аргументувати особливості історико-культурних періодів України. 

 

Результати навчання: 

формування всебічно розвиненої та гармонійної особистості майбутнього лікаря-громадянина 

демократичного суспільства на основі пізнання історії українського народу та національних 

культурних цінностей, шляхом  оволодіння базовим набором загальних та спеціальних 

компетентностей, теоретико-методологічними знаннями з дисципліни та практичними 

вміннями і навичками. Мова навчання – українська. 

       Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-

педагогічних працівників кафедри, які безпосередньо проводять заняття, або звернувшись з 

письмовим запитом на електронну пошту за адресоюkshd@i.u 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС. Зміст дисципліни 

визначено в 5 темах  змістовного розділу «Історія та культура України від найдавніших часів до 

сьогодення». 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  



6 

 

 

Розділ 1. Історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення. 

 

Тема 1. Витоки історії українського народу та його культури.Україна княжої доби. 

Україна у складі Великого князівства Литовського та Польщі (друга половина ХІV – 

середина ХVІІ ст.).  

Історія та культура України як наука та навчальна дисципліна. Предмет і завдання 

дисципліни «Історії та культури України». Місце дисципліни в системі гуманітарних наук 

вищої школи. Основні періоди історії України та її культури. Характеристика джерел з історії 

та культури України. Сутність культури, сучасне наукове визначення культури. Структура та 

елементи культури: культурна ідентичність, етнокультурний ареал, етнокультурний спадок. 

Мова, фольклор, обряди, звичаї традиції, ідеали, символи, стандарти та норми, артефакти як 

складова етнокультурного спадку народу.  

Форми культури. Функції культури. Методологічні засади дослідження історії культури. 

Циклічний підхід до вивчення культури. Українська культура як одна із форм національної 

культури. 

Основні етапи розвитку первісного суспільства. Трипільська культура. Розвиток 

державотворчої традиції на території України: кіммерійці, таври, скіфи, сармати. Античні 

міста-держави Північного Причорномор’я, їх політичне та господарське життя. 

Східні слов’яни у давнину. Стародавня культура східних слов’ян. Побут, звичаї, релігійні 

вірування. Виникнення мистецтва. Основні етапи розвитку старослов’янської культури. 

Міфологія східнослов’янських племен. Мистецькі набутки слов’ян. Особливості писемності. 

Античні історики про слов’ян та їх культуру.  

Перші державні об’єднання східнослов’янських племен у Середньому Подністров’ї. 

Передумови утворення Русі та теорії її походження. Два центри Русі – Київ та Новгород. 

Династія Києвичів. Олег Віщий. Династія Рюриковичів. Руська держава за Ігоря, Ольги, 

Святослава. Відносини Русі з кочівниками. Початок формування української народності. 

Проблема генезису української народності в історіографії. Русь і Візантія. Хрещення Русі та 

його історичне значення. Володимир Великий. Реформування держави. Русь за Ярослава 

Мудрого. «Руська Правда». Міжнародні зв’язки і місце Русі в історії Європи. 

Причини ослаблення влади київських князів. Володимир Мономах і його боротьба за 

державну єдність Русі. Державні утворення Середнього Подніпров’я: Київська, Чернігово-

Сіверська та Переяславська землі. Боротьба руських князівств із кочівниками. 

Економічне і політичне зміцнення Волинського, Галицького князівств. Внутрішня і 

зовнішня політика Ростиславичів. Соціально-економічний розвиток Галицько-Волинської 

держави. Суспільно-політичний і адміністративний устрій.  

Перші завойовницькі походи монголо-татар. Південно-західні руські землі під 

пануванням Золотої Орди. Ідея єдності Русі. Спроби Данила Галицького організувати анти 

ординську коаліцію держав. Значення Русі і Галицько-Волинської держави, їх місце і роль у 

формуванні українського народу та світовій історії. 

Культура Русі. Образотворче мистецтво. Правова культура. Розвиток міст. Прийняття 

християнства. Церква та її роль у культурному житті Русі. Монастирі. Освіта. Кирило та 

Мефодій. Школи. Бібліотеки. Книжна справа. Найдавніші літописи. Культова, оборонна та 

палацова архітектура. Образотворче мистецтво. 

Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Боротьба за 

оволодіння Галицько-Волинським князівством. Включення до складу Литви Східної Волині, 

Сіверщини, Київщини і Поділля. Політика великих литовських князів в українських землях. 

Суспільно-політичний устрій держави. Кревська унія (1385 р.). Розширення південних кордонів 

князівства. Князь Вітовт, його внутрішня і зовнішня політика. Ліквідація удільних князівств. 

Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІV – середині 

ХVІ ст. Розвиток сільського господарства, ремесла, сільських і міських промислів. Надання 

магдебургського права українським містам. Формування панщинно-фільваркового 

господарства. Зростання залежності населення від магнатів і шляхти. Юридичне оформлення 
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кріпосного права. Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.). «Устав на волоки» 1557 р. 

Зростання впливу Польщі на Литву. Місце українських магнатів і шляхти в політичному житті. 

Окатоличення та ополячення місцевої знаті. Криза православ’я. 

Люблінська унія 1569 р. Утворення Речі Посполитої. Українські землі під владою 

Польщі. Вплив Реформації. Соціально-економічний розвиток України та суспільно-політичні 

зміни в українських землях у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Національно-

релігійна боротьба. Берестейська церковна унія 1596 р. 

Еволюція української культури у Великому князівстві Литовському. Становище 

українців у складі Польщі. Зміни у культурному і релігійному житті українців у складі Речі 

Посполитої. Поширення освіти серед населення. Перші слов’янські книгодрукарі (Ш. Фіоль, 

Вукович, Ф. Скорина). Іван Федоров – український першодрукар («Апостол», Острозька Біблія 

та ін.). Церковно-літературні твори. Полемічна література. Пересопницьке Євангеліє. Короткий 

Київський літопис. Розвиток науки. Видання букварів, граматик. Братства та братські школи. 

Образотворче мистецтво, архітектура, музика. Формування кобзарства. Поширення 

гуманістичних ідей Ренесансу.  

 

       Тема 2.Козацько-гетьманська держава. Національно-визвольна війна українського 

народу середини ХVІІ ст.. Розвиток українського народу та його культури за Української 

гетьманської держави. 

 

Джерела та теорії виникнення козацтва. Причини, час і місце заснування першої 

Запорозької Січі. Зміни розташування Січей. Виникнення реєстрового козацтва. 

Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Козацька адміністрація. 

Старшина, заможні козаки і козацька голота (сірома). Господарство, побут і звичаї козаків. 

Військове мистецтво. Духовний світ українського козацтва. 

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Відновлення значення Києва як політичного і 

духовного центру українського народу.  

Козацькі повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка. Наступ магнатів і 

шляхти на козацькі права і вольності. Спроба Корони Польської взяти козаків під свій 

контроль. Козацькі повстання 20–30-х років ХVІІ ст. Ординація 1638 року. 

Причини, характер, рушійні сили і мета Визвольної війни. Богдан Хмельницький. 

Основні етапи війни. Українсько-російські зв’язки в роки війни. Українсько-російська 

міждержавна угода 1654 р. та її оцінка в історіографії. Відновлення війни з Польщею. Перебіг 

воєнних подій у 1654 – 1655 рр. Віленські переговори та українське питання. 

Реформування церкви та освіти. Києво-Могилянській колегіум Діяльність митрополита 

Петра Могили. Передумови до становлення європейського культурного напрямку – бароко. 

Успадкування влади гетьмана Ю. Хмельницьким. Гетьман Іван Виговський, його 

зовнішня та внутрішня політика. Гадяцький трактат. Московсько-українська війна 1658 –

 1659 рр. Розчленування України на Лівобережжя і Правобережжя. Гетьман П. Тетеря, його 

діяльність. 

Чорна Рада. Гетьман І. Брюховецький. Гетьман П. Дорошенко, боротьба за об’єднання 

України та його зовнішня політика. Андрусівська угода.  Гетьманування Д. Многогрішного та 

І. Самойловича, їхня внутрішня і зовнішня політика. Бахчисарайський договір. «Вічний мир» 

1686 р. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Слобідська Україна у другій половині 

ХVІІ ст. 

Зовнішня і внутрішня політика гетьмана І. Мазепи. Національно-визвольне повстання 

1702 – 1704 рр. Семена Палія. Україна на початку Північної війни. Участь українських полків у 

війні. 

Гетьман у вигнанні Пилип Орлик та його «Конституція». Посилення колоніальної 

політики Російської імперії щодо України в першій чверті ХVІІІ ст. діяльність Першої та Другої 

малоросійських колегій. «Правління гетьманського уряду».Останній гетьман України 

К. Розумовський. Ліквідація Запорозької Січі. П. Калнишевський. Скасування козацького 

устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. 
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Автономістський рух в Україні наприкінці XVIII ст. Новгород-Сіверський гурток. 

Соціальні та національно-визвольні рухи у Правобережній Україні. Коліївщина. Поділи Речі 

Посполитої та українські землі. 

Українське бароко, його національна специфіка. Ораторсько-проповідницька проза, 

мемуарно-історичні твори, козацькі літописи Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. Народні 

думи та пісні про визвольну війну. Кобзарство. Розвиток барокової поезії, церковної музики, 

хорового (партесно-хорального) співу, архітектури. 

Бароко в живописі (М. Петрахнович, І. Руткович), розвиток парсуни та гравюри. 

Культурологічна і просвітницька діяльність Івана Мазепи. Розвиток освіти. Києво-Могилянська 

академія як вищий навчальний заклад, центр науки і культури. Григорій Сковорода – 

просвітитель, філософ і поет. Архітектура і образотворче мистецтво (І. Григорович-Барський, 

Б. Меретин та ін.). Садово-паркове та ужитково-декоративне мистецтво. Вплив української 

культури на розвиток культурних процесів у Росії (С. Полоцький, С. Яворський, 

Ф. Прокопович). 

 

 Тема 3. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України наприкінці 

ХVIII – початку ХХ ст. 

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських територій у 

складі Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій. 

Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Економічне становище та соціальна 

боротьба в першій половині ХІХ ст. Масонство в Україні. Декабристи в Україні. 

Формування українського національного визвольного руху проти російського 

самодержавства. Товариство об’єднаних слов’ян. Утворення Кирило-Мефодіївського 

товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Громади. Т.Г. Шевченко в українському 

національному русі та вплив його творів на формування української національної ідеї. 

Криза кріпосницького господарювання в Австрійській імперії. Антикріпосницькі рухи в 

Галичині, на Буковині в Закарпатті. Політика австрійського уряду щодо українців. Реформи 

Марії Терезії та Йосифа ІІ. 

Діячі українського національного руху в Галичині. Демократично-просвітницький гурток 

«Руська трійця». Альманах «Русалка Дністрова». Західноукраїнські землі під час революції 

1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії. Головна руська рада. Закарпатські «будителі». Лук’ян 

Кобилиця. 

Піднесення антикріпосницького руху в Російській імперії. Підготовка та здійснення 

селянської реформи, її особливості в Україні. 

Реформи 60 – 70 – х років: земська, міська, судова, фінансова, військова та їх історичне 

значення. Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу. Будівництво 

залізниць. Швидкий розвиток важкої промисловості в Донбасі і Придніпров’ї. Притік 

іноземного капіталу. Народження вітчизняної буржуазії. 

Просвітительські ідеї в культурі України. Розвиток історичної науки та фольклорні 

дослідження, «Історії Русів». Поширення освіти. Роль Харківського та Київського 

університетів. Творчість І. Котляревського, Т. Шевченка. Діяльність М. Маркевича, 

М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича, П. Куліша. Архітектура та образотворче 

мистецтво. Особливості розвитку літератури у другій половині ХІХ ст. Український 

неоромантизм, реалізм, своєрідність українського експресіонізму та модерну. Український 

авангард 1900 – 1910 рр. Групи «Молода Муза» та «Українська хата». Футуризм у малярстві та 

поезії. 

Зв’язок народного та професійного мистецтва. Стильові та жанрові особливості 

українського живопису (М.Пимоненко, С.Васильківський).Внесок С.Гулака-Артемовського, 

М. Лисенка в розвиток української музики. 

Розвиток драматургії і театрального мистецтва. Театр корифеїв. Видатні актори 

М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський. 

Загальна характеристика архітектури, стилі міського та промислового будівництва. 

Український модерн в архітектурі.  
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Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. Польське 

повстання 1863 – 1864 рр. і Україна. Національна політика російського царизму щодо українців. 

Виникнення і діяльність українських громад. Валуєвський циркуляр 1863 р. Діяльність 

М. Драгоманова. Емський указ 1876 р. Російський громадсько-політичний рух народників в 

Україні.  

Виникнення та діяльність українських політичних партій в Австро-Угорщині. 

Москвофільство і народовці. Активізація національного руху в Наддніпрянській Україні. 

Братство тарасівців, його програмні засади. 

Соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії. 

Економічна криза 1900 – 1903 рр. Формування українських політичних партій. Політизація 

українського національного визвольного руху. Земсько-ліберальна опозиція царизму. 

Загальноросійські і українські партії в Україні. 

Україна в революції 1905 – 1907 рр. Діяльність українських парламентських громад у І, ІІ 

Державних Думах Росії.  

Третьочервневий переворот. Посилення національного гніту. Столипінський циркуляр 

1910 р. Столипінська аграрна реформа. Економічні і політичні наслідки реформи. Масові 

переселення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу. 

Поява українських організацій «Січ», «Сокіл», «Пласт». Церковне життя в 

західноукраїнських землях. 

Україна в роки Першої світової війни. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України у 

Першій світовій війні. Воєнні дії на території України. Національно-визвольний рух в умовах 

війни. 

 Лютнева революція 1917 р. в Росії. Українська Центральна рада, її внутрішня і зовнішня 

політики. Проголошення Української Народної Республіки згідно ІІІ універсалу. Більшовицька 

агресія в Україні. Гетьманат: внутрішня і зовнішня політика. Директорія. Громадянська війна та 

іноземна інтервенція.  

Тема 4. Українські землі за часів радянської доби(1919–1990 р.). Розвиток культури в 

Україні у ХХ – початку ХХІ ст. 

Проголошення і твердження радянської влади в Україні. Утворення СРСР: передумови та 

наслідки. Входження УСРР до складу СРСР. Передумови введення НЕПу. Основні напрями 

реформ. Голод 1921 – 1923 рр. в Україні: причини і наслідки. 

 Формування тоталітаризму в СРСР. Утвердження режиму одноосібної влади Й. Сталіна. 

Сталінська індустріалізація: передумови, плани, особливості проведення, наслідки. 

Остаточне згортання НЕПу. Колективізація в Україні. Голодомор 1932 – 1933 років. 

Остаточне оформлення сталінського режиму. Великий терор та його прояви в Україні. 

«Розстріляне відродження». 

Становище українського населення у складі Польщі, Румунії, Угорщини та 

Чехословаччини у міжвоєнний період. 

 Подальший розвиток українського модерну. Наукові досягнення В. Вернадського, 

Д. Багалія, М. Кащенка, О. Фоміна та ін. М. Грушевський та його наукова діяльність.  

Український мистецький авангард та його доля в 30-ті роки. Творчість митців, 

орієнтованих на новітні європейські напрями. Г. Нарбут та його учні. Творчість українських 

митців – зачинателів нових течій у світовому мистецтві (О. Архипенко, К. Малевич, 

О. Богомазов, В. Пальмов, М. Бойчук).Література і театр у нових умовах мистецького життя. 

Створення мистецьких спілок: «Плуг», «Гарт» і груп футуристів, неокласиків, символістів, 

конструктивістів, пролетарських письменників (ВАПЛІТЕ). Досягнення в театральному 

мистецтві та кіно (Лесь Курбас, О. Довженко), театр «Березіль», драматургія М. Куліша. 

Коренізація в СРСР та політика «українізації», як одна із її складових. Встановлення 

соціалістичного реалізму як панівного методу у радянському мистецтві. 

Україна в роки Другої світової війни. Основні воєнні дії на території України. 

Окупаційний режим та Рух опору. Радянізація західноукраїнських областей. Завершення 

збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави. Операція 

«Вісла». 
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 Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво під час війни. Акції, 

спрямовані проти творчої інтелігенції. Твори літератури і драматургії (А. Малишко, О. Гончар, 

М. Бажан, О. Вишня та ін.). 

Особливості розвитку західноукраїнських територій у перше післявоєнне десятиріччя. 

Боротьба ОУН і УПА. УРСР після Другої світової війни. Діяльність на міжнародній арені 

(ООН). Відбудова економічного господарського комплексу. Голодомор 1946 – 1947 рр. 

Спроби лібералізації політичного режиму в СРСР. Початок процесу десталінізації в 

Україні та реабілітації жертв репресій. Реформи М.С. Хрущова, їх суперечливий і 

непослідовний характер, загальна спрямованість і значення. Заходи щодо модернізації 

економічної системи СРСР за часів правління М. Хрущова. 

Дисидентський рух в Україні: причини виникнення, основні напрями, місце і роль в 

суспільному розвитку. 

Реформи середини 60-х років в СРСР та їхнє згортання. Розгортання кризових явищ, 

початок стагнації та її переростання у загальнодержавну кризу. 

Політичні репресії 60 – 70-х років. Посилення реакції в духовному житті. Поглиблення 

нігілістичного ставлення до національної самобутності українського народу.  

Розгортання правозахисного й дисидентського руху: О. Тихий, В. Стус, П. Григоренко, 

Л. Лук’яненко, В. Чорновіл та ін. Репресивні дії КДБ. Зростання гальмівних процесів у 

соціально-економічному розвитку України. 

Спроби М.С. Горбачова реформувати суспільство. Прискорення, перебудова, гласність. 

Економічна політика центрального уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа, причини та її 

наслідки. Відновлення критики сталінізму. Перебудовчі процеси в Україні. Зростання 

політичної активності та національної свідомості українського народу. 

Політизація суспільного життя. Утворення Народного руху України і перетворення його 

в опозиційну до КПРС силу. Перші кроки демократизації суспільно-політичного життя і 

утворення нових партій та громадських об’єднань. Прийняття «Декларації про державний 

суверенітет України». Революція на граніті. 

«Шістдесятники» у боротьбі за національно-культурне відродження України. Розвиток 

кіно і театрального мистецтва. Розквіт музично-естрадного мистецтва. Втрата національної 

своєрідності в архітектурі містобудування (масові житлові забудови). Традиції українського 

народного живопису у творах Т. Яблонської та В. Зарецького. Розвиток ужитково-

декоративного мистецтва, народних ремесел.  

 

Тема 5. Незалежна Україна в сучасному світі. 

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту в Москві та реакція в Україні. Схвалення 

Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. 

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. 

Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про Співдружність незалежних 

держав. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки. 

Розвиток підприємництва, перехід до ринкових відносин, приватизація та їх суперечливий 

характер. Сучасний стан і проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання. 

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, культури. 

Вибори 1994 р. Обрання Президентом України Л. Кучми. Прийняття Конституції України 

1996 р. Відродження церковно-релігійного життя. Державотворчі процеси в Україні 1994 – 

2016 рр. Помаранчева революція. Україно-російські відносини. Розвиток стосунків з ЄС та 

США. 

Трансформація економічних відносин в Україні, проведення реформ. Євроінтеграційний 

вибір Українців. Революція Гідності. Анексія АРК Російською Федерацією. Дестабілізація 

політичної ситуації, військовий конфлікт українського народу з проросійськими сепаратистами 

та російськими військами на сході України. Вибори Президента України 2014 та 2019 р. 

Позачергові вибори до Верховної Ради України 2019 року. 
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Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.Взаємини та перспективи 

співпраці України і НАТО. 

Культурні процеси в Україні після 1991 р. Основи законодавства про культуру, мови, 

освіту. Культурно-мистецькі товариства. Розширення сфер діяльності творчих спілок, 

мистецьких груп. Зміцнення культурно-освітніх зв’язків України з іншими державами. 

Сучасний стан культури в Україні та українській діаспорі. 

 

 3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних модулів і тем усього 
Кількість годин 

лекц. сем. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення 

Тема 1. Витоки історії українського 

народу та його культури.Україна княжої 

доби. Україна у складі Великого 

князівства Литовського та Польщі 

(друга половина ХІV – середина 

ХVІІ ст.). 

18 2 4   12 

Тема 2 Козацько-гетьманська 

держава. Національно-визвольна 

війна українського народу середини 

ХVІІ ст.. Розвиток українського 

народу та його культури за 

Української гетьманської держави. 
 

18 2 4   12 

Тема 3. Ідея української державності в 

суспільно-політичному житті України 

наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. 

18 2 4   12 

Тема 4. Українські землі за часів радян-

ської доби(1919–1990 р.).Розвиток 

культури в Україні у ХХ – початку ХХІ 

ст. 

 

18 2 4   12 

Тема 5. . Незалежна Україна в 
сучасному світі. 

 

16 2 2   12 

Підсумковий контроль 2  2    

Разом годин 90 10 20   60 

Кредитів ECTS –3,0 

 

 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1 Витоки історії українського народу та його культури.Україна 

княжої доби. Україна у складі Великого князівства Литовського та 

Польщі (друга половина ХІV – середина ХVІІ ст.). 

 

2 

2. Тема 2. Козацько-гетьманська держава. Національно-визвольна війна 

українського народу середини ХVІІ ст.. Розвиток українського народу 

та його культури за Української гетьманської держави. 

 

2 
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3. Тема 3. Ідея української державності в суспільно-політичному житті 

України наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. 

2 

4. Тема 4. Українські землі за часів радянської доби(1919–1990 

р.).Розвиток культури в Україні у ХХ – початку ХХІ ст. 

 

2 

5. Тема 5. Незалежна Україна в сучасному світі. 

 

2 

 Разом: 10 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1 Витоки історії українського народу та його культури.Україна 

княжої доби. Україна у складі Великого князівства Литовського та 

Польщі (друга половина ХІV – середина ХVІІ ст.). 

 

4 

2. Тема 2. Козацько-гетьманська держава. Національно-визвольна війна 

українського народу середини ХVІІ ст.. Розвиток українського народу 

та його культури за Української гетьманської держави. 

 

4 

3.  Тема 3. Ідея української державності в суспільно-політичному житті 

України наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. 

4 

4. Тема 4. Українські землі за часів радянської доби(1919–1990 

р.).Розвиток культури в Україні у ХХ – початку ХХІ ст. 

 

4 

5. Тема 5. Незалежна Україна в сучасному світі.* 

 

2* 

 Підсумковий контроль 2 

 Разом: 20 
* Під час практичних занять здійснюються екскурсії до музеїв Києва. 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1 Витоки історії українського народу та його культури.Україна 

княжої доби. Україна у складі Великого князівства Литовського та 

Польщі (друга половина ХІV – середина ХVІІ ст.). 

 

12 

2. Тема 2. Козацько-гетьманська держава. Національно-визвольна війна 

українського народу середини ХVІІ ст.. Розвиток українського народу 

та його культури за Української гетьманської держави. 

 

12 

3. Тема 3. Ідея української державності в суспільно-політичному житті 

України наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. 

12 

4. Тема 4. Українські землі за часів радянської доби(1919–1990 

р.).Розвиток культури в Україні у ХХ – початку ХХІ ст. 

 

12 

5. Тема 5. Незалежна Україна в сучасному світі. 12 
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 Разом: 60 

 

 

  

 Методичне забезпечення:  

 -Навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних 

(семінарських) занять, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного 

та підсумкового контролю знань і вмінь студентів.  

- Методичні рекомендації для студентів з навчальної дисципліни «Історія України та 

української культури» 

- Завдання для самостійної роботи студентів 

- Підручники, навчальні посібники, електронні ресурси. 

-Віодеоматеріали, репродукції творів образотворчого мистецтва, документальні і художні 

фільми. 

6. Методи навчання: пояснювально-ілюстративний – студенти одержують знання на 

лекції, з навчальної або методичної літератури, через інформаційно-комунікаційні технології; 

метод проблемного викладу передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну 

діяльність студентів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових 

положень, розвиває творче мислення і здатність до самостійної діяльності; частково-

пошуковий (евристичний) метод полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у 

навчанні (або сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. 

7. Методи контролю: попередній контроль(діагностика вихідного рівня знань 

студентів); поточний контроль (діагностика якості засвоєння матеріалу студентами з окремих 

тем та змістових модулів); підсумковий контроль (загальна діагностика якості знань та навичок 

студентів у відповідності до гуманітарної компоненти підготовки фахівців магістерського 

рівня). 

При перевірці засвоєння теми студенту присвоюються за традиційною системою бали: 

«5», «4», «3», «2». Оцінка виставляється не лише за одноразовий виступ студента, а за суму 

відповідей, які студент дає під час заняття, постановку питань, демонструючи при цьому 

обізнаність з матеріалом. 

Оцінювання здійснюються згідно з критеріями, що зазначені в робочій навчальній 

програмі дисципліни.  

 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінка «5» - виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та лекційний 

матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами, дає вичерпно 

точні та ясні відповіді без будь яких навідних питань, викладає матеріал без помилок і 

неточностей, вільно вирішує всі ситуаційні задачі різного ступеня складності, бере активну 

участь в дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи 

володіння матеріалом основних та додаткових джерел інформації. 

Оцінка «4» - виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок. Вирішує ситуаційні 

задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках, бере участь в обговоренні 

тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних 

та рекомендованих джерел інформації. 

Оцінка «3» - ставиться студентові на основі його знань основного змісту заняття та при 

задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) 

завдання за допомогою навідних питань, вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у 

простих випадках, не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо 
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поставлені запитання відповідає правильно, намагається взяти участь в обговоренні окремих 

тематичних питань під час практичних занять. 

Оцінка «2» - виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають 

вимогам «задовільної» оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних 

питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача. 

8.Форма підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль успішності навчання здійснюється на останньому практичному 

занятті. 

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку на останньому 

семінарському занятті з метою встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та 

глибиною, а також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. До заліку допускаються 

студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих занять та з середньою оцінкою за 

поточну успішність не нижче 3,0. Середня оцінка конвертується у бали ЄКТС. 

 
 Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що 

завершуються заліком) 

 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 
200- 

бальна 

шкала 
 5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137 

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136 
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 
4,5 180 3,97 159 3,45 138 

 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна на ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою Кількість 

студентів для екзамену, диф. заліку для заліку 

180-200 A відмінно  

зараховано 

10% 

170-179,99 B добре 25% 
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160-169,99 C 30% 

141-159,99 D задовільно 25% 

120-140,99 E 10% 

100-119,99 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

1-99,99 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 11. Орієнтований перелік питань для підсумкового контролю 

 

1. Предмет, джерела та історіографія історії та культури України. Методологічні основи їх 

вивчення. 

2. Періодизація історії та культури України. 

3. Українці як етнос: походження, розселення, розвиток. Автохтонність українського народу. 

4. Первісне населення України за кам’яної доби: історія та культура. 

5. Трипільська культура. 

6. Скіфо-сарматська доба в історико-культурному поступі України. 

7. Історико-культурний розвиток давньогрецьких міст Північного Причорномор’я на теренах 

сучасної України. 

8. Етногенез та консолідація місцевих родоплемінних об’єднань на теренах сучасної України. 

Взаємовплив місцевих та прийшлих етносів. 

9. Східнослов’янські племена в VІ – IX ст.: розселення, заняття, культура та побут. 

10. Теорії щодо заснування Русі в історичній науці. 

11. Правління династії Києвичів в історії, легендах та переказах. 

12. Започаткування династії Рюриковичів. Великий київський князь Олег та політико-

економічні і культурні відносини Русі з Візантією. 

13. Внутрішня і зовнішня політика Русі у Х ст. 

14. Прийняття християнства та його значення в історико-культурному поступі Київської Русі. 

Володимир Великий. 

15. Культурний, економічний та суспільно-політичний розвиток Київської Русі за Ярослава 

Мудрого та Ярославовичів. 

16. Княжіння Володимира Мономаха та Мономаховичів. 

17. Загальнодержавні, політичні та моральні погляди В. Мономаха у літературному творі 

«Повчання дітям». 

18. Феодальна роздробленість Русі: причини і наслідки. 

19. Специфіка та особливості розвитку культури Русі в умовах феодальної роздробленості. 

20. Галицько-Волинське князівство: значення в історії та культурі українського народу. Роман 

Мстиславович, Данило Галицький. 
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21. Історико-культурний та політико-економічний розвиток українських земель у Великому 

князівстві Литовському. Битва на Синіх Водах. 

22. Загальні тенденції та особливості розвитку соціально-економічного, політичного та 

культурного життя українського народу ХІV – ХVІ ст. Кревська та Люблінська унії. 

23. Виникнення козацтва та його роль в історичному і культурному розвитку України. 

Характерні риси козацької культури. 

24. Утворення та діяльність Запорозької Січі. 

25. Створення та діяльність Острозької слов’яно-греко-латинської колегії та Львівської 

академії з правами університету. Костянтин (Василь) Острозький. 

26. Історія українського друкарства. 

27. Наслідки Берестейської унії для церковного життя в Україні. 

28. Козацькі повстання кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. та їх наслідки. 

29. Братства в Україні: виникнення, діяльність, значення. 

30. Гетьман та кошовий отаман Петро Конашевич-Сагайдачний. 

31. Києво-Могилянська академія та її роль в українській культурі. Петро Могила.  

32. Національно-визвольна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького: 

причини, рушійні сили, хід та наслідки. 

33. Внутрішня та зовнішня політика Богдана Хмельницького. Угоди між Україною і 

Московією 1654 р. та їх наслідки. 

34. Політика Івана Виговського. Битва під Конотопом. 

35. Поділ Української гетьманської держави у другій половині XVІІ ст. Андрусівське 

перемир’я та Вічний мир. 

36. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Петра Дорошенка. Його роль в історії 

українського народу. 

37. Внутрішня і зовнішня політика Івана Мазепи та його внесок у розвиток української 

культури. 

38. Наслідки Північної війни та Полтавської битви для України. 

39. Постать Пилипа Орлика в українській та європейській історії. 

40. Життя і творчість Григорія Сковороди. 

41. Характерні риси українського бароко. 

42. Пожвавлення українського політичного життя та спроби модернізації Гетьманщини за 

гетьманування К. Розумовського. 

43. Зруйнування Запорозької Січі 1775 р. та її наслідки для України. Подальша доля козацтва. 

Кошовий отаман Петро Калнишевський. 

44. Наступ царату Петра І та Катерини ІІ на автономію Української гетьманської держави та 

остаточна її ліквідація. 

45. Розгортання опришківського та гайдамацького рухів. Коліївщина. Олекса Довбуш, Максим 

Залізняк, Іван Гонта. 

46. Селянські виступи під проводом Устима Кармалюка (Кармелюка). 

47. Основоположне значення творчості І. Котляревського в історії становлення нової 

української літературної мови. 
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48. «Руська трійця» в суспільно-політичному та національно-культурному рухах у західних 

українських землях. 

49. Західна Україна під владою Габсбургів: політико-економічні та національно-культурні 

процеси. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. 

50. Формування національно-визвольної течії в українському політичному та культурному русі 

кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

51. Декабристський рух в Україні. 

52. Кирило-Мефодіївське братство. Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш. 

53. Відродження національної свідомості українців Наддніпрянщини. Тарас Шевченко. 

54. Україна в умовах Кримської війни 1853 – 1856 рр. Київська козаччина 1855 р. 

55. Модернізаційні процеси в економіці і соціальній сфері в підросійських українських землях 

другої половини ХІХ ст. 

56. Діяльність «Громад» як національно-культурних осередків української інтелігенції. 

Володимир Антонович та Михайло Драгоманов. 

57. Розвиток освіти і науки в Україні у ХІХ ст. Заснування та діяльність університетів у 

Харкові, Києві, Одесі та Чернівцях. 

58. Виникнення і розвиток перших політичних партій в українських землях (кінець ХІХ –

 початок ХХ ст.). 

59. Розгортання національно-визвольний руху в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

60. Розвиток української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. І. Нечуй-

Левицький, М. Коцюбинський, І. Франко, Л. Українка та ін. 

61. Розвиток музичного мистецтва в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Семен Гулак-Артемовський 

та Микола Лисенко. 

62. Український живопис ХІХ – початку ХХ ст. Тарас Шевченко, Іван Сошенко, Микола 

Пимоненко та ін. 

63. Формування українського національного театру у ХІХ – на початку ХХ ст. 

64. Братство тарасівців. Іван Липа, Микола Міхновський, Борис Грінченко. 

65. Робітничий та селянський рух в Україні 1905 – 1907 рр. 

66. Україна в роки Першої світової війни. Українські Січові Стрільці. 

67. Посилення національно-визвольного руху в українських землях після Лютневої революції 

1917 р. в Росії та наслідки для України жовтневого перевороту 1917 р. у Петрограді. 

68. Утворення та діяльність Центральної Ради, значення її універсалів. Михайло Грушевський. 

69. Гетьманат Павла Скоропадського: внутрішня і зовнішня політика, розвиток української 

науки, освіти, культури. 

70. Директорія та її діяльність. Симон Петлюра і Володимир Винниченко. 

71. Утворення ЗУНР. Євген Петрушевич. Дмитро Вітовський. 

72. Проголошення злуки українських земель. УНР та ЗУНР. 

73. Характерні риси та уроки національно-демократичної революції в Україні 1917 – 1921 рр. 

74. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1920-х років. Нестор Махно. 

75. «Воєнний комунізм» та «нова економічна політика»: політико-економічна діяльність 

більшовиків в Україні та методи насадження радянської влади. 

76. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин. 
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77. Утворення та діяльність Організації українських націоналістів (ОУН). 

78. Політичне, економічне і національно-культурне становище західноукраїнських земель у 

складі Польщі та інших держав 1920 – 1930-х років. 

79. Форсована індустріалізація та перехід до планової економіки. Перші п’ятирічки в Україні. 

80. Політика примусової колективізації. Голодомор 1932 – 1933 рр. 

81. «Розстріляне відродження». Великий терор 1930-х років в Україні. 

82. Карпатська Україна. Августин Волошин. 

83. Україна у планах фашистської Німеччини та її сателітів. 

84. Оборонні бої в Україні в ході першого етапу німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр. 

85. Тимчасовий окупаційний режим в Україні 1941 – 1944 рр. 

86. Рух Опору в українських землях у роки Другої світової війни, його течії. Українська 

повстанська армія (УПА). 

87. Визволення України від фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу 

над фашизмом. 

88. УРСР після Другої світової війни: діяльність на міжнародній арені (ООН) та відбудова 

економічного господарського комплексу. 

89. Причини, масштаби та наслідки голоду в Україні 1946 – 1947 рр. 

90. Радянізація західноукраїнських областей після Другої світової війни. 

91. Україна у другій половині ХХ ст.: політика десталінізації та дисидентський рух. 

92. Наростання кризових явищ у політичному, соціально-економічному та культурному житті 

України (друга половина 1960-х – середина 1980-х років). 

93. Перебудовчі процеси в Україні: політичні та економічні реформи у період з квітня 1985 по 

серпень 1991 років. 

94. Культура соціалістичного реалізму: феномен та особливості розвитку. 

95. Головні напрями і тенденції розвитку української літератури та поезії в УРСР. Максим 

Рильський, Володимир Сосюра, Андрій Головко, Олесь Гончар. 

96. Кіномистецтво радянської України. Олександр Довженко, Сергій Параджанов. 

97. Становлення і проголошення незалежності України, її зовнішня і внутрішня політика. 

98. Відродження церковно-релігійного життя в незалежній Україні. 

99. Революції в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності) – шлях до Євроінтеграційного вибору українського 

суспільства. 

100. Розвиток україно-російських відносин після проголошення незалежності України 1991 р. 

101. Збройне вторгнення Російської Федерації в Україну: анексія АР Крим і події на 

південному сході України. 

102. Україна і НАТО: історія взаємин та перспективи співпраці. 

103. Вибори Президента України 2019 р. 

104. Позачергові вибори до Верховної Ради України 2019 року. 

105. Сучасний стан культури в Україні та українській діаспорі. 
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12. Рекомендована література 

 

                             Основна (базова) 

 

1. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: [навч. посіб.] /C.Д. Абрамович, М.Ю. 

Чікарькова. – Львів: Світ, 2004. – 343 с.  

2. Бойко О.Д.  Історія України. Навчальний посібник. -К. -2008 - 688 с. 

3. Бонь О.І., Іванюк О.Л. Історія України: Курс лекцій: Навч. посіб. - К. - 2008. - 463 с. 

4. Бунятян К.Н. Давнє населения України: Навч. посібн. К.: Либідь, 1999. - 228 с. 

5. Висоцький В.Ю. Історія української культури: [навч. посіб.] /В.Ю. Висоцький. – 

Дніпропетровськ: НметАУ, 2009. – 130 с. – [Електронний ресурс].  

6. Греченко В.А. Історія України. Модульний курс. [ТЕСТИ]: Навч. посіб. - X.: Торсіч плюс, 

2009. - 384 с. 

7. Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1992. – 

544 с.  

8. Задорожний В. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): [навч. посіб.] / В. 

Задорожний, Ю. Кундрат. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.  

9. Історія України: нац. підручник /В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко та ін./ За 

ред. В.А. Качкана.– К.: ВСВ «Медицина», 2014.– 360 с. 

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

За ред. В.А. Качкана.– К.: ВСВ «Медицина», 2014.– 368 с. 

11. Кордон М. В. Історія української культури: Навчальний посібник.–Львів: ”Магнолія 2006”, 

2011.–336 с. 

12. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. - К.-ВЦ. Академія. - 2008. - 496 с. 

13. Шейко В.М., Білоцерківський Р.Я. Історія української культури: Навч.посібник.–5те вид.,–

К.: Знання, 2013.– 271с. 

14. Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Е.В. Германова  де Діас  Культурологія: навч. посіб.– К.: 

Знання, 2012.– 494 с. 

 

     Допоміжна 

1. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. Культурологія: Навч. посібник.– 3-тє 

вид. / За ред. Гриценко Т.Б..– К.: Центр учбової літератури, 2011.– 392 с. 

2. Греченко В.А. Історія світової та української культури: [підручник для вищ.навч.закл.] / 

В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 480 с.  

3. Енциклопедія українознавства. У 10-ти томах.- Львів: Молоде життя, 1993-2000 

4. Енциклопедія історії України. У 8 гомах. - К.: Наукова думка., 2004-2007. 

5. Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / М.М. 

Закович, І.А. Зязюн – К.: Знання, 2007. – 567 с.  

6. Історія української культури / [за ред. І. Крип’якевича]. – К.: Либідь, 1999. – 651 с.  

7. Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика [за ред. 

Крип’якевича І.] – [3-є вид. стереотип.] – К.: Либідь, 2000. – 654 с.  



20 

 

8. Качкан В. Одкровення: Есеї про літераторів, вчених, митців.– Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2016.– Т. 1.– 376 с. 

9. Клапчук С.М Історія української та зарубіжної культури: [навч. посіб.] / С.М. Клапчук, В.Ф. 

Остафійчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань. – К.: Знання-Прес, 2004. – 364 с.  

10. Кордон  М.В.Українська та зарубіжна культура: Підручник .– 3тє вид. – К.: Центр учбової 

літератури , 2010.– 584 с. 

11. Культурологія: теорія та історія культури: [навч. посіб.] – [вид. 3-тє, перероб. та доп. / за 

ред. І.І. Тюрменко]. – К.: Центр учбової літератури, 2010.– 370 с.  

12. Наулко В.І. Культура і побут населення України: [навч.посіб.] / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, 

В.Ф. Горленко, Т.В. Косьміна. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.  

13. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу / І. 

Огієнко. – К.: Довіра, 1992. – 141 с.  
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2. Довідковий сайт. http://history.franko.lviv.ua  

3. Першоджерела та наукова література в галузі української культури та історії. 

http://litopys.org.ua 

4. Інститут історії України НАН України. http://www.history.org.ua 

5. Український пам’яткоохоронний ресурс. http://www.pamjatky.org.ua 

6. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 
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