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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Історія України та української культури” 

складена відповідно до освітньої програми підготовки військових фахівців. 

 

Рівень вищої освіти                перший (бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти      бакалавр 

Галузь знань       01 Освіта 

Спеціальність       017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація           Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах 

 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування та розвитку 

українського народу, його діяльності в соціально-економічній, духовній, політичній і держа-

вній сферах з давніх давен до сьогодення, а також культурні надбання українського народу і 

народів, що проживали і проживають на території сучасної України. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: визначені у структурно-логічній схемі згідно додатку 1 

до програми.  
Вивчення навчальної дисципліни “Історія України та української культури” базується 

на поєднанні теоретичних знань отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: “Стату-

ти Збройних Сил України”, “Філософія (релігієзнавство, логіка, етика, естетика)”, прохо-

дження первинної військово-професійної підготовки. Отримані знання використовуються 

при вивченні навчальних дисциплін “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Вій-

ськова педагогіка (у тому числі військове навчання і виховання)”, “Економічна теорія”, “По-

літологія та Соціологія”, “Правознавство (у тому числі військове законодавство та міжнаро-

дне гуманітарне право)”, “Військова психологія та конфліктологія”, Історія війн та воєнного 

мистецтва (у тому числі історія українського війська). 

 

1. Загальна мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є:  

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України та української культури” є 

формування історичної свідомості курсантів (студентів), в якій поєднуються знання, погляди, 

уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення ними нерозривного зв'язку між минулим і 

сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського па-

тріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до свідомого виконання 

професійного обов'язку по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави Україна. 

 

2. Компетентності, яки набуваються під час засвоєння 

навчальної дисципліни 

 
1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах патріотизму і державності 

2. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків 

3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

 

 



3. Запланований результат навчання 

 
Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати 

навчання:  

1. Знати та розуміти правові засади функціонування держави; основи законодавства Ук-

раїни; системи забезпечення національної безпеки України та основні принципи її функціо-

нування; структури сектору національної безпеки та оборони держави, особливості функціо-

нування і взаємодії його складових; основи діяльності та структури сучасних європейських 

інститутів і міжнародних відносин в умовах інтеграційних процесів.  

2. Випускники будуть спроможними привертати увагу аудиторії, висловлювати власну 

думку, аргументувати, вислуховувати співрозмовника, сприймати іншу точку зору, орієнтува-

тися в інформаційних потоках. 

3. Випускники здобудуть методичні навички, навички саморозвитку і самоосвіти протя-

гом життя, підвищення бойової майстерності, вивчення та використання передового досвіду. 

4. Здобуті навички дозволять їм навчати, контролювати та оцінювати професійну діяль-

ність підлеглих. 

4. Зміст навчальної дисципліни 
 

На засвоєння навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитів ЄКТС за нав-

чальним планом,  

 
Блок змістових модулів 1.  

Історія України найдавніших часів до середини XVII ст. 

Змістовий модуль 1. 

Історія України найдавніших часів до середини XVII ст. 

 

Початок формування людської цивілізації на території України. Предмет і завдання 

навчальної дисципліни “Історія України та української культури”. Головні періоди історії 

української культури. Методичні засади проведення заходів інформаційно-

пропагандистського забезпечення з історичних питань з особовим складом ЗС України. 

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Первісна істо-

рія України. Походження та етногенез слов`ян. Київська Русь та Галицько-Волинське князів-

ство. Модульний контроль – 1. 

Причини та наслідки загарбування українських земель Литвою та Польщею. Приєд-

нання українських земель до Великого князівства Литовського. Польська експансія на укра-

їнські землі наприкінці XIV - в середині XVI ст. Політичне та церковне життя на українських 

землях у XIV-XVI ст. 

Розвиток Русі-України у XІ-XVI ст. Історична роль князя Данила Галицького. Соціа-

льно-економічне положення українських земель у XIV-XVI ст. 

Виникнення українського козацтва. Феномен козацтва: генезис, характерні риси та 

особливості. Реєстрове козацтво: етапи та причини утворення. Козацько-селянські повстання 

кінця XVI ст. – І половини XVII ст. 

Українське козацтво. Запорозька Січ: життя та побут. Гетьманство Петра Конашевича-

Сагайдачного та його роль у розвитку та становленні козацтва. Підготовка до Семінару 1/10. 
 

Блок змістових модулів 2.  

Історія України з середини XVII ст. до сучасності. 

Змістовий модуль 2. 

Історія України з середини XVII ст. до сучасності. 

Історія України з найдавніших часів до середини XVII ст. Первісна історія України; 

Князівська доба; Польсько-литовська експансія українських земель. Українське козацтво. 

Модульний контроль – 2. 



Українська національна революція середини XVII ст. Причини, характер, рушійні си-

ли і періодизація національно-визвольної боротьби. Утворення Української гетьманської 

держави. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (1657-1676 р.). 

Громадянська війна. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Б. Хмельницького. Зна-

чення Андрусівської угоди та Вічного миру для українських земель. Історичне значення на-

ціонально-визвольної  війни українського народу. 

Україна у XVII – XVIII ст. Гетьманщина наприкінці XVII - на початку XVIII ст. Геть-

манщина у геополітичних процесах ІІ половини XVIII ст. Правобережна Україна на прикінці 

XVII-XVIII ст. 

Західноукраїнські землі під владою Австрії. Соціально-економічний стан західноукра-

їнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIIІ – на початку ХІX ст.  Реформи 

Марії –Терезії та Йосифа ІІ. Соціально-економічний стан західноукраїнських земель під вла-

дою Австрійської імперії у ІІ пол. XIX ст. 

Україна у XIX ст. Соціально-економічний розвиток українських земель в першій по-

ловині XIX ст. Суспільно-політичні рухи в Україні в першій половині XIX ст. Модернізаційні 

процеси та соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини в Російській імперії у порефо-

рмений період.  

Українські суспільно-політичні течії та рухи другої половини XIX ст. Народницький 

рух. Соціал-демократичний рух. Ліберальний рух. Національний рух. 

Україна на початку XX ст. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України 

на початку XX ст. Розвиток радикального та революційного рухів в Україні на початку ХХ 

ст. Українські землі в роки Першої світової війни. 

Україна в роки революції 1905-1907 рр. та в роки Першої світової війни. Україна в ро-

ки першої російської революції 1905-1907 рр. Утворення та організація легіону УСС. 

Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.). Утворення та дія-

льність Центральної ради. Гетьманат Павла Скоропадського. Директорія УНР. Наслідки на-

ціонально-демократичної революції 1917-1920 рр. 

Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.). Значення І та ІІ уні-

версалів. Значення ІІІ та IV універсалів. Утворення та діяльність ЗУНР. 

УРСР та Західна Україна у 20-30 рр. ХХ ст. УСРР на початку 20-х років. Утворення 

Радянського Союзу і Україна. Політика “Військового комунізму” та Нова економічна політи-

ка в Україні. Західноукраїнські землі у 20-30 рр. ХХ ст. 

УРСР у 20-30 рр. ХХ ст. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, особ-

ливості та наслідки для України. Колективізація сільського господарства в Україні. Голодо-

мор 1932-1933 рр. 

Україна на передодні та в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) “Українське пи-

тання” напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України. 

Німеччина проти СРСР. Німецький окупаційний режим на території України.  Визволення 

України від німецько-фашистських загарбників. 

Збройна боротьба радянських партизанських загонів та формування ОУН-УПА. Ра-

дянський партизанський рух на українських землях. Створення збройних формувань ОУН-

УПА. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА в 1942-1945 рр. 

Соціально-політичні процеси на Україні у І половині ХХ ст. Україна в роки першої 

світової війни. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.). Українські 

землі в 20-30 рр. ХХ ст. Модульний контроль – 3. Україна у ІІ половині XVII – І половині ХХ 

ст. 

Повоєнна відбудова і подальший розвиток України (1945-1964 рр.). Повоєнні адмініс-

тративно-територіальні зміни в Україні. Радянізація західноукраїнських земель. Правління 

М.С. Хрущова. “Відлига”. Суспільно-політичне життя в УРСР: стабілізація і закритість. За-

стій. 
Повоєнна відбудова і подальший розвиток України (1945-1988 рр.). Відбудова народ-

ного господарства України та голодомор 1946 – 1947 рр. Рух шестидесятників. Дисидентський 

рух. Петро Шелест. Володимир Щербицький. 



Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 - серпень 1991 р.). Процес перебу-

дови та його головні чинники. Україна в роки «Перебудови». 
Україна на шляху незалежності. Стартові умови розгортання державотворчого проце-

су в Україні. Становлення владних структур незалежної. Конституційний процес в Україні та 

формування багатопартійності в Україні. 

Україна на шляху незалежності. Україна на шляху створення національної економіки 

(1991 – перша половина 1994 р.). Реалізація нового соціально-економічного реформаційного 

курсу та його наслідки в Україні (ІІ половина 1994-2000 рр.). 

Розвиток суспільно-політичного життя в незалежній Україні. Українські Майдани 

2004-го та 2013-2014-х років. Регіональний сепаратизм в Україні, його корені та причини. 

Окупація Криму Росією та розв'язання нею війни на сході України. Особливості сучасного та 

традиційні форми російського експансіонізму (на історичному досвіді). 

Україна на сучасному етапі. Державне будівництво і суспільно-політичне життя в не-

залежній Україні. Соціально-економічне становище. Зовнішня політика України. 

Історія України з середини XVII ст. до сучасності. Соціально-економічний розвиток 

України у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Соціально-економічний розвиток Ук-

раїни на початку ХХІ ст. Модульний контроль – 4. 

 

Блок змістових модулів 3.  

Українська культура від найдавніших часів до сьогодення. 

Змістовий модуль 3.  

Українська культура від найдавніших часів до сьогодення. 

 

Обсяг і зміст поняття “Українська культура”. Загальні поняття про культуру. Україн-

ська культура як цілісна система. Українські духовні традиції. Мілітарна культура, як скла-

дова української культури. 

Українські культурні традиції. Основні заняття і матеріальна культура українців. Ка-

лендарні свята та обряди українців. 

Історичні передумови виникнення та джерела формування української культури. Ку-

льтура епохи палеоліту – енеоліту на теренах сучасної України. Трипільська культура. Куль-

турні традиції І тис. до н.е. – І тис. н.е. на теренах сучасної України. 

Культура на українських землях у найдавніші часи. Людські поселення на території 

України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура. Кіммерійці, скіфи, сармати та їх 

роль у розвитку культури на українських територіях. Грецька колонізація Північного Причо-

рномор’я. Античні впливи на розвиток української культури. Велике переселення народів. 

Формування слов’янської культури та особливості її розвитку.  

Культура Київської Русі. Витоки культурного процесу Київської Русі. Запровадження 

християнства та його вплив на культуру Київської Русі. Література, освіта, наукові знання та 

право часів Київської Русі. Розвиток архітектури та художньої культури у Київській Русі. 

Матеріальна та духовна культура Галицько-Волинського князівства. Соціально-

політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ - ХІІІ ст.  Освіта і наука, архіте-

ктура й мистецтво в Галицько-Волинському князівстві. Роль Галицько-Волинської держави у 

збереженні та розвитку української культури. 

Особливості соціокультурної ситуації в Україні у ХІV - ХVIIІ ст. Епоха Відродження 

та українська культура. Особливості соціокультурної ситуації в Україні у литовсько-польську 

добу.  Козацтво як явище історії та культури. Українське бароко. Розвиток культури та науки 

в Україні у другій половині ХVII - ХVIIІ ст. 

Українська культура у ХІV - ХVIIІ ст. Релігійне життя в Україні. Освіта і книгодруку-

вання на українських землях у ХIV –XVІІІ ст. Архітектура й  образотворче мистецтво Украї-

ни у ХIV –XVІІІ ст. Музична культура і театральне мистецтво у ХIV –XVІІІ ст. 

Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVІIІ ст. Українська куль-

тура як самобутнє явище і об’єкт вивчення. Витоки української культури. Культура Київської 



Русі та Галицько-Волинського князівства. Українська культура ХIV - ХVIIІ ст. Модульний 

контроль – 5. 

Розвиток духовної і матеріальної культури на українських землях у ХІХ – на початку 

XX ст. Українська культура кінця XVIII – першої половини  ХІХ ст. Українська культура 

другої половини ХІХ. 

Українська культура першої половини ХХ ст. Тенденції розвитку і досягнення зарубі-

жної культури міжвоєнного періоду. Українська культура в загальноєвропейському культур-

ному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст Культура України доби Української на-

ціонально-демократичної революції 1917-1920 рр. 

Основні тенденції розвитку української культури у міжвоєнний період, в роки воєнних 

випробувань та повоєнне десятиріччя. Основні тенденції культурного розвитку в Україні у 

20-ті роки ХХ ст. Культура України в умовах утвердження тоталітаризму 30-х років ХХ ст. 

Українська культура в роки Другої світової війни та у повоєнне десятиріччя. Жданівщина. 

Особливості соціокультурних процесів в Україні у другій половині ХХ ст. – на почат-

ку ХХІ ст. Протиріччя українського культурного процесу 60-80-х рр. ХХ ст. Особливості со-

ціокультурних процесів в Україні за часів “перебудови”. Культура України на етапі форму-

вання і становлення незалежності. Вплив сучасної суспільно – політичної ситуації на розви-

ток української культури. 

Культура незалежної України: проблеми та перспективи розвитку. Характеристика 

основних галузей української культури на сучасному етапі та перспективи їх розвитку. Зна-

чення української мови для розвитку державності. 

Загальна характеристика української культури. Українська культура як самобутнє 

явище та об’єкт вивчення.  

Культурологічний аналіз історії української культури. Витоки та розвиток української 

культури від давніх часів до сьогодення. Загальна характеристика української культури. Ос-

новні історичні етапи розвитку української культури. Модульний контроль – 6.  
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6. Види та форми контролю успішності навчання 
 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку під час підготовки кур-

сантів. На кафедрі тактики використовуються такі види контролю: поточний, самоконтроль, 

модульний (рубіжний), семестровий, підсумковий. 

Під час застосування контрольних заходів виконуються вимоги ЄКТС. 

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах 

навчальних занять. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмо-

вого експрес-контролю (летючки) під час проведення навчальних занять, виступів курсантів 

при обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у формі комп'ютерного тестуван-

ня. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань під час його 

проведення визначаються кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією під час проведення диференційованого заліку (модульного контро-

лю) і враховуються науково-педагогічними працівниками при визначенні підсумкової оцінки 

з навчальної дисципліни. 

Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами якості засвоєння навчального 

матеріалу з конкретної навчальної дисципліни (теми, змістового модуля).  

Модульний (рубіжний) контроль – це контроль знань, вмінь, навичок курсантів (після 

вивчення логічно завершеної частини (змістового модуля) програми навчальної дисципліни 

загальна тактика. Модульний контроль може проводитися у формі усного опитування, конт-

рольної роботи, тестування тощо. 

Результати модульного (рубіжного) контролю є додатковою інформацією під час про-

ведення заліку і враховуються науково-педагогічним (педагогічним) працівником при визна-

ченні підсумкової екзаменаційної оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання курсантів на проміж-

них або заключному етапах їх навчання на кафедрі тактики і проводиться відповідно до нав-

чального плану у 7 семестрі на першому (бакалаврському рівні) у формі екзамену.  

Екзамен з дисципліни «Історія України та української культури» має на меті перевіри-

ти та оцінити отримані курсантами знання, уміння та ступінь опанування ними практичних 

навичок, а також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програми навчальної дисциплі-

ни. 

Екзамен є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни загальна «Історія 

України та української культури». 

Форма проведення екзамену (усна, письмова, комбінована, тестування тощо).  

Зміст екзаменаційних білетів, перелік матеріалів, користування якими дозволяється 

курсанту під час екзамену з навчальної дисципліни (програми, довідники, карти, таблиці, ма-

кети та інші посібники), обговорюються на засіданні кафедри і затверджуються начальником 

кафедри не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку складання екзаменів. Екзамен 

приймається лектором, який читав лекції з навчальної дисципліни. Рішенням начальника ка-

федри на допомогу основному екзаменатору можуть призначатися інші науково-педагогічні 

працівники кафедри, які проводили заняття в навчальній групі, що екзаменується. 

Оцінювання результатів підсумкового контролю навчальних досягнень курсантів 

здійснюється за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та національною шкалою. Сума ба-

лів за всі види навчальної діяльності: 90 - 100 балів відповідають оцінці за шкалою ЄКТС - 

"A", за національною шкалою - "відмінно"; 80 - 89 балів - "B" - "добре"; 65 - 79 балів - "C" - 

"добре"; 55 - 64 бали - "D" - "задовільно"; 50 - 54 бали - "E" - "задовільно"; 35 - 49 балів - "FX" 

- "незадовільно" з можливістю повторного складання; 1 - 34 бали - "F" - "незадовільно" з обо-

в'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни. 

Курсанти, які не склали екзамен з поважних причин, ліквідують академічну заборго-

ваність у термін, встановлений начальником Військової академії. Повторне перескладання 

екзамену допускається не більше двох разів. Друге перескладання екзамену у курсантів 

приймає комісія, яка створюється начальником (завідувачем) кафедри. 



 





 
Додаток 1 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

СЕМЕСТРИ НАВЧАННЯ 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Фл 

Т. 1, 23 г. 

ІУУК 

Т.1, 19 г. 

Фл 

Т. 2, 22 г. 

ІУУК 

Т.3,  

30 г. 

Фл 

Т. 3, 15 г. 
ІУУК 

Т.2,  

40 г. 

Фл 

Т. 6, 8 г. 

УМПС 

Т. 1,  

44 г. 

Пл таСЦ 

Т1, 4 г. 

Т. 3, 6 г. 

Т. 4, 6 г. 

Т. 5, 5 г. 

Т. 8, 6 г. 

Т9, 9 г. 

 

ПР (ОВЗ 

МГП)  

Т. 2, 6 г. 

Т. 3, 6 г. 

ВПед 

Т. 1, 18 г. 

Т. 3, 24 г. 

ВПсих 

Т. 1, 45 г. 



 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни “ Історія України та української культури” Вивчення дисципліни базується на знаннях, які 

отримали курсанти з дисциплін: “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Філософія”, “ Правознавство (в тому числі основи військового законо-

давства та міжнародне гуманітарне право)”, “ Військова педагогіка ” (у тому числі військове навчання та виховання)”, ”Політологія та соціологія“, 

“Військова психологія та конфликтологія”. 

 

Умовні позначення: 

 

Назва дисципліни Умовне позначення 

Українська мова за професійним спрямуванням 

 
 

 

 

Філософія 

 

 

 

Правознавство (в тому числі основи військового законо-

давства та міжнародне гуманітарне право) 

 

 

Історія України та української культури 

 

 

Військова педагогіка ” (у тому числі військове навчання та 

виховання) 

 

 

Політологія та соціологія 

 

 

 

 

 

Військова психологія та конфликтологія 

 

 

 

 

 

 

УМПС 

Фл 

ПР (ОВЗ 

МГП)  

ІУУК 

ВПед 

Пл таСЦ 

ВПсих 



 

 

Умовні позначення: 

 


