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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Формування у студентів системного історичного мислення, розуміння об’єктивного ходу суспільного розвитку, 

політичної культури; вироблення у студентів навичок роботи з джерелами і літературою, наукового осмислення та 

дослідження проблем, а також вміння логічно, чітко і переконливо викладати свої думки; виховання у студентів 

національної свідомості, державницького мислення і почуття патріотизму.   

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ЗП02 

обов’язковий компонент освітньої програми 

цикл дисциплін загальної підготовки 

 

 
Бакуменко Олександр 

Петрович 

кандидат історичних наук, 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

ПРН3. Уміти конструктивно розв’язувати професійні, проблемні завдання, здійснювати суб’єкт-суб’єктну,  

педагогічно доцільну, партнерську взаємодію на основі загальнолюдських цінностей, етики і моралі. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни 

Тема 1.1.Вступ. Найдавніші державні утворення на території України  

Тема 1.2.Зародження української державності. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство 

Тема 1.3.Державність на українських землях у XIV – першій третині XVII ст. 

Тема 2.1.Українська козацька державність в умовах Української революції середини XVII ст. 

Тема 2.2.Еволюція української козацької державності у другій половині XVII - XVIIІ ст. 

Тема 2.3.Українські державотворчі процеси у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Тема 3.1.Боротьба за українську державність доби східноєвропейських революцій (1917 – 1921 рр.) 

Тема 3.2.Українська державність у 1921 – 1991 рр. 

Тема 3.3.Українська державність в умовах відновленої незалежності (серпень 1991 р. – до сьогодення). 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

Кафедра історії та філософії історії Історико-філософсього факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

доц. Дурмазоглу (Прохоренко) Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії 

Бакуменко Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії 

 

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 18 год., семінарських – 16 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у ІІ семестрі.  

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів  / О.Д. Бойко.  —  К.: Видавничий центр «Академія», 2018. — 

720с.(Альма-матер).  https://uahistory.co/pidruchniki/ukraine-history-boyko-7-edition-2018/ 

Борисова, О. В. Історія української державності: підручник для вищих навчальних закладів: у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. / ЛНАУ. — Київ : 

Видавничий дім «Кондор», 2018. — Т.1. Давні часи, Середньовіччя. Нова доба. —344 с.; Т. 2 : 1917–2017 рр. — 464 с. 

Історія держави та права України (схеми та таблиці): навчальний посібник / О. В. Шкуратенко, Д. І. Курас та ін. Київ: «Видавництво Людмила», 

2020.—170 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання роботи студента  на лекціях і семінарських заняттях, самостійної роботи (виконання індивідуальних завдань), 

тестування.  

Підсумковий контроль: письмовий екзамен у ІІ семестрі. 

 


