
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 21 

2. Назва: Давня і середньовічна історія України. 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат 

педагогічних  наук,  доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• до самостійної професійної дії; 

• до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальні аудиторні заняття, самостійна робота,   

контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Шкільний курс 

історії.  

        •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Вступ до спеціальності, Історія первісного суспільства. 

12. Зміст курсу: Предмет, завдання, хронологічні межі, джерела вивчення, методологічні 

основи вивчення курсу “Давня і середньовічна історія України”.  Українські землі в період 

палеоліту та мезоліту.  Найдавніші землероби та скотарі на території України. Неолітична 

революція. Племена енеолітичної доби. Трипільська та інші археологічні культури 

енеоліту. Кіммерійці, скіфи, сармати на території України.  Античні держави Північного 

Причорномор’я. Господарство давніх слов’ян.  Суспільний лад та соціальні відносини.    

Слов’яни та їх сусіди у добу великого переселення. Державні утворення давніх слов’ян у 

ІV – VІІ ст. Державні об’єднання східних слов’ян до утворення Київської Русі. Київська 

Русь у системі міжнародних відносин. Причини феодальної роздробленості Київської 

Русі.  Руські землі під золотоординським ігом. Політичний та соціально-економічний 

розвиток Галицько-Волинської держави. Державний устрій Великого князівства 

Литовського, Руського і Жемантійського у XIV - поч. ХІV ст. ст. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Абашина Н., Козак Д., Синиця Є., Терпиловський Р. Давні слов’яни. Археологія та історія: 

навчальний посібник. Київ : Стародавній світ, 2012. 366 c. 

2. Баран В., Баран Я. Історичні витоки українського народу. Київ : Генеза, 2005. 208 с. 

  3. Давня історія України: в 3-х томах. Голова ред. кол. П.П. Толочко. Київ : Наукова думка. / 

Відповід. ред. В.Н. Станко. 2017. 560 с.  

  4. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. Київ : 2014. 256 с.  

  5. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. Київ : Абрис, 2004. 255 с. 

  6. Толочко П. Київська Русь. Київ.,  Наукова думка. 2015. 336 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекцій 24 год, семінарських 26 год.,   самостійна робота 100 год.,   разом 150 год.. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: іспит вкінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Шевчук Т.Є., кандидат педагогічних  наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК 21. 

2. Title: Ancient and medieval history of Ukraine. 

3. Type: required; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree);  

5. Year of study, when the discipline is offered:1  

6. Semester when studying discipline:1  

7. Number of established ECTS credits: 5 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk T.E., 

candidate of pedagogical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to independent professional activity; 

• before developing its activities in new, unique conditions. 
10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures;  

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: School history course. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): History 

of the Slavic peoples , History of the Middle Ages. 
12. Content of the course: Subject, tasks, chronological boundaries, sources of study, 

methodological bases of studying the course "Ancient and Medieval History of Ukraine". 

Ukrainian lands in the Paleolithic and Mesolithic. The oldest farmers and herdsmen in Ukraine. 

Neolithic revolution. Tribes of the Eneolithic era. Trypillia and other archeological cultures of 

the Eneolithic. Cimmerians, Scythians, Sarmatians in Ukraine. Ancient states of the Northern 

Black Sea coast. The economy of the ancient Slavs. Social order and social relations. Slavs and 

their neighbors in the days of great migration. State formations of the ancient Slavs in the IV - 

VII centuries. State associations of Eastern Slavs before the formation of Kievan Rus. State 

associations of Eastern Slavs before the formation of Kievan Rus. Kievan Rus in the system of 

international relations. The reasons for the feudal fragmentation of Kievan Rus. Russian lands 

under the Golden Horde yoke. Political and socio-economic development of the Galician-Volyn 

state. The state system of the Grand Duchy of Lithuania, Russia and Zhemantia in the XIV - 

early. XIV century. Art. 

13. Recommended editions:  
1. Abashina N., Kozak D., Sinitsa E., Terpilovsky R. Ancient Slavs. Archeology and history: a 

textbook. Kyiv: Ancient World, 2012. 366 p. 

2. Baran V., Baran J. Historical origins of the Ukrainian people. Kyiv: Genesis, 2005. 208 p. 

3. Ancient history of Ukraine: in 3 volumes. Head ed. count. P.P. Tolochko. Kyiv: Scientific 

opinion. Answer. ed. V.N. Stanko. 2017. 560 p. 

 4. Zalizniak L. From the Sclavins to the Ukrainian nation. Kyiv: 2014. 256 p. 

 5. Zalizniak L. Essays on the ancient history of Ukraine. Kyiv: Abris, 2004. 255 p. 

 6. Tolochko P. Kievan Rus. Kyiv., Scientific opinion. 2015. 336 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 26 

hours of seminars, 100 hours of independent work, 150 hours in total. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of 

business and role-playing games, case methods, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. Fina 

control: exam of the 1th semester. Current Control (100 points): Testing, Surveys.  
16. Language of teaching: Ukrainian 

 

 

Head of the department                         Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, professor 

Shevchuk T.Ye.                               The Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


