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                                                        Вступ 

 

 Навчальна дисципліна «Історія та культура України» для студентів, що 
навчаються за інтегрованими планами є нормативною і спрямована на 
формування загальнонаукової компетентності. Курс сприяє поглибленню знань з 
національної історії та культури, як частини світового історичного та культурного 
процесу, розвитку навиків дослідницької роботи та вихованню патріотичного 

почуття та шанобливого ставлення до національних надбань українського народу.  

 

 

Анотація 

  

 В умовах російської воєнної агресії проти України, яка супроводжується  
ідеологічною та інформаційною експансією, вивчення навчальної дисципліни 
«Історія та культура України» є надзвичайно важливим і вкрай необхідним 
засобом захисту державних інтересів у духовній сфері та засобом впливу на 
національну свідомість студентської молоді. Дисципліна розглядає низку 
актуальних для сьогодення питань: формування території сучасної України, 
становлення української нації та державотворчих процесів на українських землях, 
формування самобутньої і неповторної національної культури.  
 Ключові слова: Україна, державотворення, українська культура, 
архітектурні пам’ятки, мистецькі стилі, Київська Русь, князь, козацтво, 
гетьман, конституція, автономія, незалежність.  
 

Abstract 

 
In the context of Russian military aggression against Ukraine, accompanied by 

ideological and informational expansion, the study of the discipline «History and 

Culture of Ukraine» is an extremely important and essential means of protecting state 

interests in the spiritual sphere and a means of influencing the national consciousness of 

student youth. The discipline deals with a number of current issues: the formation of the 

territory of modern Ukraine, the formation of the Ukrainian nation and state-making 

processes on Ukrainian lands, the formation of a distinctive and unique national culture. 

 Key words: Ukraine, state building, Ukrainian culture, architectural monuments, 

artistic styles, Kievan Rus, Prince, Cossacks, hetman, constitution, autonomy, 

independence. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 Для всіх спеціальностей 
НУВГП 

Нормативна 

Модулів – 2  

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин –  

90 

Тижневих годин денної 
форми навчання – 3,   

самостійної роботи - 4 

194 «Гідротехнічне  
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології»  

зі скороченим терміном 
навчання 

Нормативна  

 Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Рік підготовки:  
1 1 

Семестр:  
 2   2 

Лекції: 
16 2 

Семінарські заняття: 
20 8 

Самостійна робота 

54 80 

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить для денної форми  становить – 40% до 60%. 
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                           2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета дисципліни «Історія та культура України» полягає в поглибленні знання 
з історії та культури України; показі самобутності українського народу, його 
історії та культури; формуванні у студентів бачення історії України та сприйняття 
її культури, як невід’ємної складової світового історичного процесу та світової 
культурної спадщини.  
Основні завдання навчальної дисципліни: 

- проаналізувати етнічні й державотворчі процеси на території України та 
розкрити умови формування та розвитку вітчизняної культури, як самобутньої 
культури українців;  
- формувати уявлення про вітчизняну історію і 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.  

В результаті вивчення дисципліни «Історія та культура України» студенти 
повинні знати:  

- основні закономірності, суть і наслідки етапів та процесів українського 
державотворення; 

- ключові дати та події в історії та культурі України; 

- визначні для України і світу пам’ятки культури; 

- знакові персоналії в історії та культурі України; 
- історію державотворчого шляху сучасної держави Україна;  
- зміст основних архітектурних, образотворчих, літературних стилів і 

напрямів; 
- історичний термінологічно-понятійний апарат.  

В результаті вивчення дисципліни «Історія та культура України» студенти 
повинні уміти: 
- аналізувати та узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та під 
час самостійного опрацювання літератури до курсу; 
-  робити самостійні науково-обґрунтовані висновки з вивченої теми;  
- здійснювати порівняльний аналіз історичних подій та явищ минулого України та 
європейських країн; 
- самостійно поглиблювати знання з дисципліни шляхом пошуку й опрацювання 
нової інформації з використанням сучасних технічних засобів;  
- готувати доповіді, проводити наукові дискусії з актуальних питань історії та 
культури України, аргументовано висловлювати власну думку; 

- розрізняти твори мистецтва та літератури за епохами і напрямами; 
- порівнювати культурні здобутки різних історичних епох; 
- характеризувати визначні культурні пам’ятки та діяльність видатних митців 
України. 

Дисципліна спрямована на формування загальнонаукової компетентності.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Історія та культура України від давньої доби до кінця XVIII ст.» 

 

Тема 1. Давні народи та культури на території сучасної України 

Предмет і завдання курсу «Історія та культура України». Основні джерела. 
Доба первісно-общинного ладу. Культура первісного суспільства. Зародження 
мистецтва. Мізинська стоянка. Трипільська культура.  

Кочові народи. Культура населення скіфо-сарматського періоду. «Звіриний 
стиль». Відомі пам’ятки скіфських курганів. Релігійні вірування. Античні міста-

держави Північного Причорномор’я та їх культура. 
 Східні слов’яни. Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов’ян.  

Анти. Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян.  
 

Тема 2. Київська Русь. Галицько-Волинська князівство 

Перші державні об’єднання. Передумови утворення Київської Русі.  Теорії 
походження  Київської Русі. Правління князів Аскольда, Діра, Олега, Ігоря, 
Ольги, Святослава. Русь за Володимира Великого і Ярослава Мудрого. 
Хрещення Русі. Руська Держава у другій половині ХІ ст. Любецький з’їзд князів. 
Володимир Мономах. Причини феодальної роздробленості та її наслідки. 
Боротьба за Київ.  

Утворення Галицько-Волинського князівства. Особливості його суспільно-

політичного розвитку. Роман Мстиславович та Данило Галицький. 
Золотоординське іго в українських землях та його наслідки.  

Християнство як чинник нових культурних процесів. Писемність. Освіта і 
наука. Літописання. Література. «Повість минулих літ», «Слово про закон і 
благодать», «Повчання», «Слово о полку Ігоревім» та ін. Право та законодавство. 
«Руська правда».  

Архітектура. Культові споруди. Десятинна церква, Софійський собор, 
Успенський собор, Михайлівський Золотоверхий собор. 

Монументальний живопис. Мистецтво мозаїки. Фрески. Іконопис – Богородиця 
заступниця (Оранта), Архангел Михаїл, Святий Дмитро, Чудотворна 
Вишгородська ікона Богородиці, Нерукотворний образ Христа. 

Книжкова мініатюра. Художнє ремесло. Музична культура. Народна творчість.  
Культура Галицько-Волинського князівства та її особливості. Писемність. 

Освіта. Книгописання та літописання. Архітектура та містобудування. Замки. 
Монументальний живопис. Іконостас. Волинська, Дорогобузька і Холмська 
ікони. 

 

Тема 3. Русь–Україна у XIV – першій половині  ХVIІ ст.  
Доба Ренесансу 

Захоплення українських земель Литвою та Польщею. Зростання політичної 
могутності Великого князівства Литовського. Соціально-економічний і 
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культурний розвиток українських земель у другій половині ХІV – ХVІ ст. 
Кревська унія. Литовські статути. Наступ католицизму. Виникнення українського 
козацтва. Запорозька Січ та її роль  в історії українського народу. Люблінська 
унія. Річ Посполита. Полонізація українських земель. Посилення соціально-

економічного  і національно-релігійного гніту. Козацько-селянські повстання 
наприкінці XVI cт. Берестейська унія. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. 
Повстання 1620-1630-х років. Ординація 1638 р.  

Відродження та поширення гуманістичних ідей у духовній культурі. Українські 
православні братства. В-К. Острозький і його роль у відродженні української 
культури і захисті православної церкви. Розвиток освіти і науки. Типи шкіл. 
Острог – культурно-освітній центр. Діяльність Івана Федорова, Клірика 
Острозького, Дем’яна Наливайка. Розвиток друкарства. Апостол (1574 р.), Азбука 
(1578 р.), Острозька Біблія (1581 р.).  

Архітектура і мистецтво. Ренесансний стиль у будівництві («Високий Замок», 

«Будинок Корнякта», Успенська церква у Львові). Визначні оборонні споруди: 
замки у Кам’янці-Подільському, Кременці, Луцьку, Острозі; монастирі-фортеці в 
Дермані, Зимному, Межиричі; Білгород-Дністровська та Хотинська фортеці. 
Зрубні храми.  

 

Тема 4.  Державно-політичний та культурний розвиток українських земель у 
середині XVII – ХVIІІ ст. Козацьке бароко 

 

Визвольна війна 1648 – 1657 рр.: причини, характер, рушійні сили, хід та 
значення. Б. Хмельницький. Відродження української державності та суспільно-

політичний устрій Війська Запорізького. Переяславська рада 1654 р. Березневі 
статті. Їх оцінка в історичній літературі та значення.  

Українські землі у другій половині ХVІІ ст. Руїна, її причини та наслідки. 
Розвиток подій на Правобережжі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст. П. Дорошенко. Устрій та 
політичні події в Гетьманщині у другій половині ХVІІ ст. Московські, Глухівські 
та Конотопські статті. Андрусівське перемир’я та «Вічний мир», їх наслідки для 
України. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи. Полтавська битва 
1709 р. та її наслідки.  

Обмеження царським урядом автономних прав України (перша половина ХVІІІ 
ст.). І Малоросійська колегія та Правління гетьманського уряду, їх діяльність. 
Гетьман К. Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства та Гетьманщини. ІІ 
Малоросійська колегія. Знищення Запорізької Січі. Визвольний рух на 
Правобережній Україні у ХVІІІ ст. Коліївщина. 

Особливості культурного розвитку українських земель після Визвольної війни. 
Розвиток освіти, науки, книгодрукування. Києво-Могилянська академія. 
Колегіуми у Чернігові, Харкові, Переяславі. Греко-католицькі і католицькі 
навчальні заклади. Львівський університет.  

Усна народна творчість та література. Музична культура. Композитори М. 
Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель. Внесок українців у розбудову 
Російської імперії.  
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Визначні архітектурні пам’ятки доби козацького бароко, рококо. Творчість 
архітекторів І. Григоровича-Барського, С. Ковніра, Я. Погрібняка, В. Растреллі, Й. 
Шеделя.  

Живопис. Школи іконопису і гравюри. Мистецтво портрета.  
 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Історія та культура України кінця ХVIІІ – початку ХХІ ст.» 

 

Тема 5. Національне відродження наприкінці  ХVIІІ – початку ХХ ст. 
 

Адміністративно-територіальний устрій та правове становище українських 
земель у складі Росії та Австрії. Особливості соціально-економічного розвитку. 
Буржуазні реформи. Суспільно-політичне життя. Початки українського 
національного відродження. «Руська трійця». «Кирило–Мефодіївське 
товариство». Т. Шевченко. Революційні події 1848-1849 рр. у західноукраїнських 
землях.  

Соціально–політичні рухи у другій половині ХІХ ст. Українські громади. 
П.Чубинський і М.Вербицький – творці національного гімну «Ще не вмерла 
Україна». Русифікаторська політика царизму. «Просвіти». Перші політичні партії 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. І. Франко Революційна українська партія. 
М.Міхновський. Український рух у період російської революції 1905-1907 рр. 
ТУП.  

Особливості розвитку української культури в складі Російської та Австро-

Угорської імперій. Періоди культурно-національного відродження. Освіта. 
Розвиток науки. Інтелектуальний і культурний рух 1850 – 1870-х рр.   

Література. Музика. Театральне мистецтво.  
Архітектура класицизму. Палацово-паркова архітектура: палац К. 

Розумовського в Батурині, палац Галагана на Чернігівщині.  
Еклектизм. Оперні театри в Києві, Одесі, Львові. Живопис.  
Культурний феномен малоросійства та рутенства. 

 

Тема 6. Перша світова війна  
 Національна революція та боротьба  

за українську державність у 1917-1921 роках 

 

Перша світова  війна і  Україна. Українські січові стрільці. Військові битви. 

Становище в Україні після повалення царизму. Утворення Центральної Ради. 
М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра. Універсали Центральної Ради. 
Українізація війська. Проголошення радянської влади в Україні. Брестський мир і 
Україна. Відновлення влади ЦР.  

Гетьманський переворот. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: 

внутрішня та зовнішня політика. Причини падіння.  
 Утворення Директорії. Революційні події у Галичині. Проголошення ЗУНР. 

Акт Злуки 22.01.1919 р. Друга війна Росії проти УНР. Проголошення 
більшовицької УСРР. Боротьба за владу в Україні у 1919-1920 рр. Селянський  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

повстанський рух. Н.Махно. І Зимовий похід. Варшавський договір. Радянсько-

польська війна 1920 р. Утвердження радянської влади в Україні. Ризький мирний 
договір. ІІ Зимовий похід. Основні підсумки та уроки Української національної 
революції. 

Розвитку культури в період національної революції 1917-1920 рр.  
 

Тема  7. Україна у 1920-х – 1940-х рр.  
 

Встановлення й утвердження комуністичного і тоталітарного режиму.  
Міжнародна діяльність УСРР на початку 1920- х рр. Соціально-економічне і 
політичне становище України. Перехід до НЕПу. Голод 1921-1923 рр. 
Холодноярська Республіка. Створення СРСР і Україна. Політика коренізації її 
особливості та наслідки. Досягнення, прорахунки та згортання українізації. 
Релігійне життя. 

Радянська модернізація. Індустріалізація. Колективізація. Голодомор 1932–1933 

рр. і визнання геноцидом міжнародною спільнотою. Сталінський тоталітарний 
режим та масові репресії в Україні. «Розстріляне відродження».   

Західноукраїнські землі в складі Румунії, Польщі, Чехословаччини. Українські 
політичні партії та організації у Східній Галичині, Буковині та Закарпатті. 
Українське питання напередодні ІІ Світової війни. Проголошення незалежності 
Карпатської України. Августин Волошин.  

Розвиток української культури у Західній Україні у 1923-1939 рр.  
Культура української діаспори у міжвоєнний період. Наукові та освітні 

установи. Празька поетична школа.   

Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної 
України. Напад Німеччини на СРСР. Воєнні дії та їх наслідки. Проголошення 
30.06.1941 р. незалежності України. Радянська течія Руху Опору. Окупаційний 
режим в Україні. Націоналістична течія Руху Опору: діяльність ОУН, УПА.  
Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини.  

Культура України в роки війни.  
Україна в перші повоєнні роки. Адміністративно-територіальні зміни. УРСР на 

міжнародній арені. Переселення і депортації. Операція «Вісла». Основні заходи і 
проблеми відбудови господарства. Голод 1946-1947 рр. Повоєнна радянізація 
західних областей України. Боротьба ОУН-УПА з радянською владою. 

Культурно-ідеологічні процеси та посилення сталінізму.  
 

Тема 8. Україна та українська культура  
у 2-й половині ХХ - початку ХХІ ст.  

 

Україна в умовах десталінізації. «Політична відлига». Критика культу особи 
Сталіна. «Шестидесятники».  Економічні реформи 1957 р., 1965 р. та їх наслідки 
для України. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного 
розвитку УРСР в роки застою. Дисидентський рух 1960-х – 1970-х рр. в Україні, 
його основні течії та напрямки. Проблеми і протиріччя розвитку УРСР під час 
перебудови 1985 – 1991 рр. Створення нової політичної ситуації в Україні на межі 
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1980-х – 1990-х рр. Декларація «Про державний суверенітет України». 
Виникнення нових партій та рухів. Особливості економічного становища.  

Україна в часи незалежності (1991 – 2019 рр.). Політична криза в СРСР 1991 р. 
Прийняття «Акту проголошення незалежності України». Державотворчі процеси 
в Україні у 1990-х рр. Л. Кравчук та Л. Кучма. Прийняття Конституції 1996 р. 
Економічна криза 1990-х рр. та її причини. Курс переходу до ринкових 
економічних відносин в країні та його реалізація. Економічні перетворення на 
початку ХХІ ст. в Україні.  

Вибори 2004 р. та політична криза в Україні. Президент В. Ющенко, діяльність 
його урядів. Президентство В. Януковича. Революція гідності 2013 р.: причини та 
наслідки. Окупація та анексія Криму РФ. П. Порошенко – п’ятий президент 
України. Конфлікт з РФ: причини, сутність, наслідки. Основні напрямки 
зовнішньополітичної діяльності України. Угода про асоціацію з ЄС. Активізація 
співробітництва з НАТО.  

Культурне та духовне життя наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. Церква в 
Україні. Проблема підняття престижу української культури, входження її у 
світовий культурний простір, розширення й інтенсифікації міжнародних 
культурних зв’язків.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1   

Змістовий модуль 1. Історія та культури України від давньої доби до кінця 
XVIII ст.» 

Тема 1. Давні народи та 
культури на території 
сучасної України 

 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 2. Київська Русь. 

Галицько-Волинське 
князівство 

12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 3. Русь-Україна у XIV 

– першій половині  ХVIІ ст.  
Доба Ренесансу 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 4. Державно-

політичний та культурний 
розвиток українських земель 
у середині XVII – ХVIІІ ст. 
Козацьке бароко 

11 2 4 5 11 - 2 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 10 27 45 1 4 40 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.   Історія та культури України кінця  ХVIII – початку 
ХХІ ст. 

Тема 5. Національне 
відродження наприкінці  
ХVIІІ – початку ХХ ст. 
 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 6.  Перша світова війна. 

Національна революція та 
боротьба за українську 
державність у 1917-1921 рр.  

12 2 2 8 12 1 2 9 

Тема 7. Україна у 1920 – 

1940-х рр.  
11 2 2 7 11 - 1 10 

Тема 8. Україна у 2-й 
половині ХХ – початку ХХІ 
ст. 

10 2 4 4 10 -  10 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 10 27 45 1 4 40 

Усього годин  90 16 20 54 90 2 8 80 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФ ЗФ 

 Змістовий модуль І. Історія та культури 
України від найдавніших часів до кінця  

ХVIII ст. 

  

1 Давня історія та культура України 2 - 

2 Київська Русь у ІХ-ХІІ ст. Галицько-Волинське 
князівство 

2 1 

3 Русь – Україна наприкінці XIV – першій половині  
ХVІІ ст. Доба Ренесансу  

2 1 

4 Національно-визвольна боротьба. Держава Богдана 
Хмельницького 

2 1 

5 Козацько-гетьманська держава у другій половині 
ХVIІ – ХVIІІ ст. Козацьке бароко. 

2 1 

 Змістовий модуль ІІ. Історія та культури 
України кінця  ХVIII – початку ХХІ ст. 

 

6 Національне відродження наприкінці  ХVIІІ – на  
початку ХХ ст. 

2 1 

 Перша світова війна. 2 1 
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7  Боротьба за українську державність у 

 1917-1921 рр. 
8 Україна у 1920-1930 рр. «Розстріляне 

відродження». 
2 1 

9  Україна у 1940 – на початку 50-х рр. Друга 
світова війна. 

2 1 

10 Україна у другій половині ХХ - початку ХХІ ст.  2 - 

 Усього 20 8 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів: 
15 годин – підготовка до аудиторних занять; 
17 годин – підготовка до контрольних заходів; 
22 години – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 

занять. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФ ЗФ 

1 Початки обігу та карбування монет на українських 
землях. 

7 11 

2 Пам’ятки сакрального мистецтва Київської Русі та 
Галицько-Волинського князівства 

7 11 

3 Книгодрукування в Україні ХVІ – ХVІІ ст. 10 12 

4 Козацькі звичаї та традиції. Військове мистецтво 10 13 

5  Дипломатія Богдана Хмельницького 7 11 

6 Творчість видатних архітекторів і  художників ХІХ – ХХ 
ст.   

7 11 

7 Волинська трагедія 1943-1944 рр. 7 11 

8 Визначні учасники дисидентського руху: В. Чорновіл, Л. 
Лук’яненко, І. Дзюба, Є. Сверстюк та ін.   

9 12 

9 Культура української діаспори 7 11 

10 Зовнішня політика України: досягнення, виклики та 
пріоритети 

7 11 

 Усього 54 80 

 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Історія України та 
української культури» є написання звіту за темами вказаними у п.6.1.  

Загальний обсяг звіту 8-10 сторінок. Звіт оформлюється на стандартному  
папері формату А4(210-297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм., 
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праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і  виконується 
українською мовою.  

Захист звіту відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і 
викладачем.  
  

7. Методи навчання 

 

При вивченні курсу “Історія та культура України” використовуються як 
традиційні, так і методи активного навчання. Серед них: 
  - диспути у навчальному процесі; співбесіди; прес-конференції; круглі 
столи; 
 - використання ТЗН (відеопроектор, фотоальбоми, карти, схеми); 

 -   зв’язок навчального матеріалу з місцевим.  
 

8. Методи контролю 

 

На семінарських заняттях контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в усній формі. 

Контроль самостійної роботи проводиться за допомогою перевірки та захисту 
звіту за обраною темою. 

Засвоєння матеріалу навчальної дисципліни перевіряється письмово, 
розв’язанням тестових завдань двох модульних контролів.   

Підсумковий контроль знань відбувається у формі екзамену (письмово у 
тестовій формі) 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.  
 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 
№1 

Змістовий модуль №2 2 модульні 
контролі  або 
підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8   

7 7 7 7 8 8 8 8 40 100 

 

10. Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі  
форми навчальної  
діяльності 

Для екзамену 

90-100 відмінно 

82-89 добре 

74-81 добре 
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64-73 задовільно 

60-63 задовільно 

35-59 не задовільно 

з можливістю повторного складання 

0-34 не задовільно  
з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Гром В.М. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Історія та культури України» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм 
спеціальностей НУВГП (за інтегрованими планами) денної форми навчання. 
Рівне: НУВГП, 2019.   
2. Клинова-Дацюк Г.Д. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Історія та культури України» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм 
спеціальностей НУВГП (за інтегрованими планами) заочної форми навчання. 
Рівне: НУВГП, 2019. 35 с.   
 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бойко О.Д. Історія України. Київ, 2010. 

2. Історія української культури: Навч. Посібник / за ред. В.М. Грома. Рівне, 

2012.   

3. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України:  
неупереджений погляд. Харків, 2008. 

 

Допоміжна 

4. Вечерський В. Гетьманські столиці України. Київ, 2008. 
5. Грицак Я. Нарис історії України. Київ, 2008. 

6. Грушевський М.С. Історія України – Руси  в 11 томах, 12 кн. Київ, 1991 – 

1998. 

7. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна.  Т. 8. Київ, 1999. 

8. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: 
кордони, населення, право. Київ, 1996. 222 с.  

9.  Ісаєвич Я.Д. Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми. Львів, 
2002. 

10.  Котляр М. Галицько–Волинська Русь. Т. 5. Київ, 1998. 

11.  Кульчицький К. Україна між двома війнами 1921-1939 рр. Т.11. Київ, 1999. 

12.  Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. Чернігів, 1996.   
13.  Мистецтво Київської Русі: Альбом / Автор-упорядник Ю.С. Асєєв. Київ,   

1989.   
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14.  Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). 

Київ, 1990. 

15.  Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV – першої половини ХVIІ ст. Київ, 

1985.  

16.  Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини ХVІ – першої 
половини ХVIІІ ст. Київ, 1985.  

17.  Рубльов О . С.,  Реєнт О. П. Українські визвольні змагання  1917-1921 рр. –  

Т.10. Київ, 1999. 

18. Смолій В. Степанков В. Національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.). 
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 447 с.  

19.  Степовик Д. Історія української ікони Х – ХХ ст. Київ, 2008.  

20.  Стороженко І.С. Б.Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні 
українського народу середини ХVІІ ст. Кн. 1. Дніпропетровськ, 1996 

21.  Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / Редрада: В. Литвин та ін. 
Київ, 2007.  

22. Яворницький Д. Історія українських козаків. Львів, 1990. 
23.  Яковенко Н. Нарис історії України. Київ, 2005. 

 
12. Інформаційні ресурси 

• Інститут історії НАН України. Режим доступу: htpp://history.org.ua/uk 

• Наукова бібліотека НУВГП. (33000 м. Рівне, вул. О. Новака, 75) 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka 

• Обласна універсальна наукова бібліотека (33000 м. Рівне, майдан 
Королекув, 6) [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp://libr.rv.ua/ 
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