
АНОТАЦІЯ 

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої 

освіти знань про закономірності та особливості політичного, економічного, 

соціального та культурного розвитку України, її відносини з іншими 

державами та народами; ознайомлення з основами сучасних підходів до 

історії національної культури, процесами її історичного розвитку та 

найбільш значними здобутками, формування системи знань про історичну та 

соціально-економічну обумовленість художньо-культурологічних процесів в 

Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст., розуміння пріоритетності 

таких знань. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- узагальнення досвіду національного державотворення, традицій 

української державності, значення боротьби українського народу за її 

відродження та збереження;  

- розкриття історії суспільно-політичних та соціально-економічних 

процесів в Україні, основних етапів українського національно-визвольного 

руху, його змісту та організаційних форм; 

- визначення місця і ролі в українській історії видатних історичних осіб;  

- висвітлення змісту і особливостей розвитку української матеріальної та 

духовної культури, її взаємозв’язок із світовою культурою;  

- розуміння здобувачами вищої освіти історичних процесів минулого для 

вироблення дієвих напрямних та гуманістичних культурних орієнтацій у 

реаліях сьогодення 

Компетентності: 

Загальні:  

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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної 

культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, 

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

ПРН 15. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної 

цілісності та демократичного устрою України.  

 



Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ до курсу. Стародавня історія України.  

 Тема 2 . Київська Русь і Галицько-Волинська держава.  

Тема 3. Історико-культурний розвиток українських земель у литовсько-

польську добу (др. пол. ХІV – п. пол. ХVІІ ст.).  

Тема 4. Історія та культура Гетьманщини. Бароко.  

Тема 5. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ ст. 

Національно-культурне відродження України.  

Тема 6. Україна на початку ХХ ст. (1901–1921 рр.). Модерн.  

Тема 7. Україна в умовах тоталітарного режиму (1921–1991 рр.). Андеграунд.  

Тема 8. Україна в роки незалежності. Постмодернізм.  

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год. 

Кількість кредитів 4,0. 

Форма семестрового контролю екзамен. 


