
Навчально-методична карта 

 дисципліни ЗП02 „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”,   

ВСЬОГО – 90 год., з них: лекції – 18 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 56 год. 

 Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ 

Модулі МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 

Назви 

модулів 
Державність 

на українських землях 

у стародавні та середні віки 

Історія української 

державності в Новий час 
Суверенна 

українська держава 

в новітню добу 
Теми 

лекцій 

Лекція 1 

Тема 1.1.  
Вступ. 

Найдавніші 

державні 
утворення 

на терито-

рії України 

Лекція 2 

Тема 1.2. Заро-
дження українсь-

кої державності. 

Київська Русь. 
Галицько-

Волинське кня-

зівство 

Лекція 3 

Тема 1.3. 
Державність 

на українсь-

ких землях у 
XIV – першій 

третині XVII 

ст. 

Лекція 4 

Тема 2.1. Українська 
козацька державність 

в умовах Української 

революції середини 
XVII ст. 

Лекція 5 

Тема 2.2.  Еволю-
ція української 

козацької держав-

ності у другій 
половині XVII - 

XVIIІ ст. 

Лекція 6 

Тема 2.3. Україн-
ські державо- 

творчі процеси у 

ХІХ – на початку 
ХХ ст. 

Лекція 7 

Тема 3.1. Боротьба  
за  українську 

державність доби 

східно- 
європейських 

революцій (1917 – 

1921 рр.) 

Лекція 8 

Тема 3.2. Українсь-
ка державність у 

1921 – 1991 рр. 

Лекція 9 

Тема 3.3. Українсь-
ка державність в 

умовах відновленої 

незалежності (сер-
пень 1991 р. – до 

сьогодення). 

Теми 

семінарських 

занять 

 Семінарське 
заняття 1 

Київська Русь. 

Галицько-
Волинське кня-

зівство 

 

Семінарське 
заняття 2 

Українське 

козацтво до 
1648 року 

 

Семінарське  
заняття 3 

Українська револю-

ція середині XVII ст. 
і конституювання 

козацької державнос-

ті  

Семінарське  
заняття 4 

Реставрація фео-

дальної монархії в 
Україні ХVІІІ 

століття 

 

Семінарське 
заняття 5 

Український 

національно-
визвольний рух  у 

ХІХ - на початку 

ХХ ст.  

Семінарське  
заняття 6 

Українська держа-

вність в умовах 
революції 1917–

1921 рр. 

 

Семінарське  
заняття 7 

Українська держа-

вність у 1921 – 
1991 рр. 

 

Семінарське  
заняття 8 

Україна в період 

незалежності (сер-
пень 1991 р. – до 

сьогодення) 

Самостійна 

робота 

Найдавніші 

державні 

утворення 

на терито-

рії України 

 

Зародження укра-

їнської держав-

ності. Київська 

Русь. Галицько-

Волинське кня-
зівство 

 

Державність 

на українсь-

ких землях у 

XIV – першій 

третині XVII 
ст. 

 

Українська козацька 

державність в умовах 

Української револю-

ції середини XVII ст. 

Еволюція україн-

ської козацької 

державності у 

другій половині 

XVII - XVIIІ ст. 

Українські дер-

жаво- 

творчі процеси у 

ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

Боротьба  

за  українську 

державність доби 

східно- 

європейських 
революцій (1917 – 

1921 рр) 

Українська держа-

вність у 1921 – 

1991 рр. 

Українська держав-

ність в умовах від-

новленої незалеж-

ності (серпень 1991 

р. – до сьогодення). 

Максимальна 

кількість балів 

за тему 

4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 4 бали 

Види модуль-

ного 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Написання модульної роботи  або від-

повіді на питання тесту. Максимальна 

кількість балів – 8 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Написання модульної роботи  або відповіді на пи-

тання тесту. Максимальна кількість балів –  8 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 3. 

Написання модульної роботи  або відповіді на пи-

тання тесту. Максимальна кількість балів – 8 балів 

Максимальна 

кількість ба-

лів за поточ-

ний контроль 

20 балів 20 балів 20 балів 

60 балів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
ЕКЗАМЕН (ПИСЬМОВИЙ)   

Максимальна кількість балів за екзаменаційну роботу – 40 балів 

 


