
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 22 

2. Назва: Історія України в 14-18 ст. 

3. Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

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: Вступ до 

спеціальності, Давня і середньовічна історія України. 

         •Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Історія слов'янських народів (нова доба), Історія середніх віків. 

12. Зміст курсу: Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.), Розгортання 

воєнно-політичних подій в Україні в 1654-1657 рр., Формування козацької держави 

Богдана Хмельницького, Правобережна Україна та західноукраїнські землі в другій 

половині XVII ст., Україна за правління гетьмана Івана Мазепи.  Україна-Гетьманщина в 

другій чверті XVIII ст. Україна в російсько-турецькій війні 1735-1739 рр. Обмеження 

козацького самоврядування на Слобожанщині. Соціально-економічний розвиток України. 

Запорозька Січ і Південна Україна в першій половині XVIII ст. Політичне становище,  

адміністративний устрій та соціально - господарський розвиток українських земель у 

складі Російської імперії в другій пол. XVIII ст.  

13. Рекомендовані навчальні видання:   
1. Горобець В. Світанок Української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції. 

Харків, 2017. 448 с. 

2. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11-и т., Т. VIII. К.: Наук.думка, 1995.880 с. 

3.  Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 

1999. 304 с. (т.8. Україна крізь віки). 

4. Історія України. Нав. Пос. під редакцією В. Смолія. К.: Альтернативи, 1997. С. 77-136. 

5. Історія Української держави: Гетьманат ранньо-модерної доби. К.: Арій, 2018. 720 с. 

6.  Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.). 

К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 447 с. 

7. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньо-модерної України. К.: Критика, 

2005.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекцій 22 год, семінарських 24 год.,   самостійна робота 74 год.,   разом 120 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: залік вкінці 2 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 22. 

2. Title: History of Ukraine in the 14-18 centuries. 

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:2  

7. Number of established ECTS credits: 4 
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: Introduction to the specialty, 

Ancient and medieval history of Ukraine. 

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

of the Slavic peoples (new era), History of the Middle Ages. 
12. Content of the course: Ukrainian national revolution of the XVII century. (1648-1676), 

Deployment of military and political events in Ukraine in 1654-1657, the formation of the 

Cossack state of Bohdan Khmelnytsky, Right-Bank Ukraine and Western Ukraine in the second 

half of the XVII century., Ukraine during the reign of Hetman Ivan Mazepa. Ukraine-Hetmanate 

in the second quarter of the XVIII century. Ukraine in the Russo-Turkish war of 1735-1739. 

Restrictions of Cossack self-government in Slobozhanshchina. Socio-economic development of 

Ukraine. Zaporozhye Sich and Southern Ukraine in the first half of the XVIII century. Political 

situation, administrative system and socio - economic development of Ukrainian lands in the 

Russian Empire in the second half. XVIII century 
13. Recommended editions: 
1.  Gorobets V. Dawn of the Ukrainian state. People, society, power, order, traditions. Kharkiv, 

2017. 448 p. 

2. Hrushevsky M. History of Ukraine-Russia: In the 11th volume, Vol. VIII. K .: Nauk.dumka, 

1995.880 p. 

3. Gurzhiy OI, Chukhlib TV Hetman Ukraine. K .: Publishing House "Alternatives", 1999. 304 

p. (vol. 8. Ukraine through the ages). 

4. History of Ukraine. Nav. Pos. edited by V. Smoliy. K .: Alternatives, 1997. S. 77-136. 

5. History of the Ukrainian state: Hetmanate of the early modern era. K .: Arius, 2018. 720 p. 

6. Smoliy V., Stepankov V. Ukrainian national revolution of the XVII century. (1648-1676). K .: 

Publishing House "Kyiv-Mohyla Academy", 2009. 447 p. 

7. Yakovenko N. Essay on the history of medieval and early modern Ukraine. K .: Critique, 

2005. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours of lectures, 24 

hours of seminars, 74 hours of independent work, 120 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. Final 

control: the end of the 2th 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


