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НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»  

 

 

Шифр та назва спеціальності 263 Цивільна безпека Факультет 

/ Інститут 
Навчально-науковий інститут 

механічної інженерії і транспорту 

Назва освітньо-наукової 
програми 

Охорона праці Кафедра Українознавства, культурології та історії 

науки 

ВИКЛАДАЧ 

 

 

Доц. каф. українознавства, культурології та історії науки, канд. іст. наук, доцент. 

Напрями наукових досліджень: селянський рух, Українська революція 1917–1921 рр. 

50 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 монографії та навчальний посібник. 

Анотація 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Дисципліна  спрямована на вивчення суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, які 

відбувалися на різних етапах розвитку українського народу і його державності, ознайомлення з 

еволюцією вітчизняної культури – історії її фундаментальних цінностей, як цілісних систем в світовому і 

європейському контекстах, отримання студентами фундаментальних знань з історії і культури України, 

як основам формування світогляду відповідального громадянина, носія інтелектуальних, моральних і 

естетичних якостей,гідних високоосвіченого фахівця. 

Мета отримання студентами фундаментальних знань з історії та культури України як основи формування  

світогляду відповідального громадянина, носія  інтелектуальних, моральних та естетичних якостей  

гідних високоосвіченого фахівця. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен. 

Програмні 
компетентності 

К01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  



К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

К03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

К04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

К07. Навички міжособистісної взаємодії.  

К08. Здатність працювати як в команді, так і автономно.  

Результати навчання РН01. Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції розвитку культури України в їх 

діалектичному взаємозв’язку.  

РН02. Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального досвіду на рівні, необхідному 

для професійної діяльності.  

РН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій.  

РН05. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, спілкуватися українською 

професійною мовою; читати й розуміти фахову іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і 

професійній сферах; демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації 

культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності.  

Методи навчання – словесні: опитування, бесіда, дискусія;  

– наочні: презентація, використання відео- та аудіо джерел і матеріалів етнографічного музею 

кафедри «Слобожанські скарби», виставкових експозицій музеїв та художніх галерей  м. Харкова; 

– практичні: конспектування та обговорення історичних, культурологічних та філософських 

джерел, написання модульної контрольної роботи (модуль І), виконання індивідуальних творчих 

завдань на семінарах, тестування, написання рефератів (модуль ІІ), підготовка тез на студентську 

науково-практичну конференцію. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год. : лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота - 

56 год. 

Попередні дисципліни - 



Вимоги викладача Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики 

поведінки. Для вивчення дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з 

навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернеті. Пропущені 

лекції відпрацьовують у формі усної співбесіди. Практичні заняття відпрацьовують при наявності 

допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна регулярна 

підготовка до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не відбувається. 

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. 
Лекція 1 

Вступ до курсу. Київська Русь. Семінар 1 Вступ до курсу. Методика 

роботи студентів по 

вивченню курсу «Історія та 

культура України». 

Монголо-татарська навала. Економічне 

і політичне піднесення Галицько-

Волинського князівства. 

Лекція 2 Українська революція середини 

ХVII в. 

Семінар 2 Українські землі у складі 

Литви та Польщі (середина 

XIV – перша половина ХVI 

ст. ) 

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. 

Козацькі та козацько-селянські 

повстання кінця ХVІ – 30-х років ХVII ст. 

Лекція 3 Україна під владою Російської і 

Австрійської (Австро-Угорської) 

імперій наприкінці ХVIII – початку 

ХХ ст. 

Семінар 3 Українська козацька 

держава в останній чверті 

XVII–XVIII ст.  

 

Правобережжя під владою Польщі. 

Гайдамацький рух, Коліївщина. 

Початок політизації українського 

національного руху. Кирило-

Мефодіївське товариство, Головна 

Руська Рада. 

Лекція 4-5 
 

Революційні події 1917-1921 

років в Україні: причини, рушійні 

сили, наслідки. 

 

Семінар 4-5 Українські землі в 

імперській період (кінець 

XVIII – початок ХХ ст. ) 

Революційні події 1917-

1921 рр. в Україні. 

Брестський мир і Україна. Українська 

Держава П. Скоропадського, її 

внутрішня та зовнішня політика. 

Завершення Першої світової війни. 

Лекція 6 Україна у міжвоєнний період 

 

Семінар 6 Україна в роки другої 

світової війни (1939–1945 

рр. ) 

Остаточне завершення формування 

тоталітарної політичної системи в СРСР. 

Масові репресії. Створення та 

діяльність військових формувань УПА. 

Лекція 7 Основні тенденції і суперечності 

розвитку України у 1945–1985 рр. 

 

Семінар 7 Україна в період 

«перебудови» та боротьби 

за державну незалежність 

(1985–1991 рр. ) 

Активізація української інтелігенції. 

Шестидесятники. Дисидентський рух. 

В. Симоненко, Л. Лук’яненко, 

В. Чорновіл, Є.Сверстюк та інші 

українські дисиденти. 

Лекція 8 Розвиток сучасної української Семінар 8 Україна в роки С
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Декларація про державний суверенітет 



держави. Підсумки історичного 

шляху України. 

незалежності. України. Конституція України і її місце в 

житті суспільства. 

Модуль 2 

Лекція 9 

Сутність культури. Концепції 

української  

культури 

 
Семінар 9 

Сутність культури. 

Концепції української 

культури 

Культура та природа. Культура і 

цивілізація. 

Лекція 10 Стародавня культура на теренах 

України 

Семінар 10 Стародавня культура на 

теренах України 

Трипільська культура та її вплив на 

побут і мистецтво східних слов’ян. 

Культури кіммерійців, скіфів, сарматів. 

Праслов’янські (Зарубінецька, 

Черняхівська, Київська) культури І–V ст. 

Лекція 11 Культура вітчизняного 

Середньовіччя 

 

Семінар 11 Культура вітчизняного 

Середньовіччя 

Райковецька, Волинцівська та 

Роменська культури 

східнослов’янських племен 

напередодні утворення Київської 

держави. Культурні відносини давніх 

русів та Візантії. Вплив Азійського 

Сходу на давньоруську культуру. 

Лекція 12 Український Ренесанс (XIV–XVI 

ст.) 

Семінар 12 Український Ренесанс (XIV–

XVI ст. ) 
Становлення братського руху. 

Лекція 13 Вітчизняна культура Нового часу  

(XVII–XVIII ст.) 

 

Семінар 13 Українська культура 

Нового часу (XVII–XVIII ст. ) 

 

Західноєвропейська, українська та 

російська культури Нового часу: 

культурний простір та зв’язки. 

Лекція 14 Культура України XIX ст. Семінар 14 Культура України XIX ст.  Поміщицькі маєтки в культурному 

ландшафті ХІХ ст. Земляцтва в 

Петербурзі та Москві як чинники 

розвитку вітчизняної культури. Українці 

в російській культурі ХІХ – поч. ХХ ст 

Лекція 15 Сучасна українська культура Семінар 15 Сучасна українська 

культура 

 

Поняття масової і елітарної культури. 

Контркультура. 

Лекція 16 Культура Слобідської України Семінар 16 Культура Слобідської 

України 

Повір’я, звичаї, традиційний народний 

побут слобожан. 
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1. Історія України. Курс лекцій для студентів технічних вузів. / Під заг. редакцією проф. 

В.І. Ніколаєнко – Х.: НТУ «ХПІ», 2001. 

2. Історія української культури. Частина 1. Становлення та особливості української культури 

[Текст] :  навч. посібник [для студ. усіхспеціальн.] / [О. О. Петутіна, О. В. Голозубов, Г. В. Буряк [та 

ін.]; за ред. О. О. Петутіної.– Х.: НТУ «ХПІ», 2011.  

3. Історія української культури : навч. посіб. для студ. усіх спеціальн. :  у 2-х ч. – Ч. 2. : Українська 

культура Нового та Новітнього часів / О. О. Петутіна, Н.В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов, [та 

ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. 

4. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2003. 

5. История украинской культуры : учеб. пособ. для студ.-иностранцев всех специальн. / 

Е.А. Петутина, Н. В. Вандышева-Ребро, А. В. Голозубов [и др.]; под ред. Е. А. Петутиной. – Х.: НТУ 

«ХПИ», 2012.  

6. Воронянський О. В. Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – Х., 2005 

7. История Украины: Конспект лекций для иностранных студентов / Сост. В. И. Николаенко, 

Л.П. Савченко, И. В. Дворкин. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. 

8. Історія України: Біографічний довідник. Навч. посібник / В.І. Ніколаєнко, С.І. Мешковая, 

С.С. Ткаченко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007.  

9. Українська культура в іменах. Довідник [для студ. усіх спеціальн.] / О. О. Петутіна, 

Н.В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017.  

10. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994. 

11. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. посіб. / за ред. А. Яртися та В. Мельника. 

– Львів, 2005. 

12. Національна ідентичність: Хрестоматія / упоряд. Т. Воропай. – Х., 2002. 

13. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К., 2001. 

14. Шевнюк О. Л. Культурологія: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К., 2005. 

15. Aleksieiev Yuriy. History of Ukraine.-Kyiv: Caravela, 2012. 

16. Shyshkina Y.K. A History of Ukraine: Presentations for English-Speaking Students: Text of Lectures. -  

Kharkiv: NTU KhPI, 2016. 
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1.Гриненко Г.В. Хрестоматия по 

истории мировой культури. – М.: 

Юрайт, 1999. – 669с. 

2.Грушевский М. 

Иллюстрированная история 

Украины / М. Грушевский ; сост. И. 

Брояк. - Репр. изд.. - К. : МПП 

"Левада", 1996.. - 696 с 

3.Культурология. XX век. Словарь. – 

СПб.: Университетская книга, 1997. 

– 640 с. 

4.Культурология. XX век. 

Энциклопедия. – В 2-х т. – СПб.: 

Университетская книга, 1998. – Т.1. 

– 447 с.; Т.2. – 447 с. 

5.Савицкая Л.Л. На пути 

обновления. Искусство Украины в 

1890–1910-е гг. / Л.Л. Савицкая. – 

Х., 2006. 

6.Савицкая Л.Л. Художественная 

культура Украины. Вторая половина 

ХІХ – начало ХХ вв. : консп. лекции / 

Л.Л. Савицкая. – Х., 2005 

7. Субтельный Орест. Украина: 

история / Орест Субтельний. – 

К.: Лыбидь, 1991. – 512 с. 

 



 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Модуль 1. 1.Початковий етногенез та виникнення перших форм державності на землях України у докиївські часи.2. Утворення давньоруської держави. 

Норманська проблема.3. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний та соціальний устрій.4.Хрещення Русі. Роль християнської релігії і церкви в 

історії українського народу.5.Галицько-Волинське князівство, його роль в історії українського народу.6.Українські землі у складі Великого Князівства 

Литовського.7. Утворення Речі Посполитої. Становище українців у польській державі.8.Виникнення козацтва та його розвиток як особливого стану 

українського суспільства. Роль Запорізької Січі у вітчизняній історії.9.Українська національна революція 1648-1676 рр.: загальна характеристика, основні 

періоди боротьби, значення. Роль Богдана Хмельницького в історії українського державотворення.10.Політичний та соціальний устрій Гетьманщини, його 

еволюція  протягом другої половини XVII – XVIII ст.11.Слобідська Україна в XVII – XVIII ст. Статус та внутрішній устрій слобідських козацьких 

полків.12.Становище українських земель у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій наприкінці ХVII - на початку XX ст. Політика 

імперських урядів  в “українському питанні”.13.Український національний рух у ХІХ – на початку ХХ ст.: основні етапи розвитку, організації, лідери та 

історичне значення.14.Причини, характер та основні наслідки І світової війни для людства і України.15.Початок української національної революції 1917-

1921 рр. Українська Центральна Рада та її місце у вітчизняній історії.16.Характеристика українських держав часів національної революції 1917-1921 років 

(Українська Народна Республіка, Українська Держава Павла Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка).17.Радянська модернізація України 

20-30 рр., її характер та наслідки. Формування тоталітарного режиму. Голодомор 1932-1933 рр.18.Причини і характер ІІ світової війни. Українське питання 

в міжнародній політиці напередодні та під час  війни.19.Радянсько-німецьке військове протистояння на території України у 1941-1944 роках. Звільнення 

України від нацистської окупації.20.ОУН, УПА: методи та результати їх державотворчої діяльності.21.Спроба лібералізації радянського суспільства в другій 

половині 50-х – 60-х роках та суперечливість її проявів в Україні.22.Суспільно-політичне життя в Україні в 1970 – першій половині 80-х років. Дисидентський 

рух.23.Політика перебудови в СРСР та її сутність. Виникнення масового національного руху в Україні наприкінці 80-х рр.24. Розвиток політичної ситуації в 

Україні в 1990 – 1991 роках. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР.25.Події 2013-2018 років (Революція Гідності, російська агресія), як етап 

випробувань для українського суспільства і  державності 

Модуль 2. 1.Культура та природа. Культура і цивілізація.2.Сутність культури, її структура та функції.3.Класичні та сучасні концепції української 

культури.4.Особливості первісної культури та джерела її вивчення.5.Духовна культура архаїчного суспільства6.Особливості та основні цінності античної 

культури Північного Причорномор’я та Криму7.Гуманістична сутність античної художньої культури.8.Особливості формування та основні етапи розвитку 

культури вітчизняного Середньовіччя.9.Прийняття християнства та його роль в історії вітчизняної культури.10.Література та просторові мистецтва в 

художній культурі Київської Русі.11.Самобутність та основні етапи розвитку українського Ренесансу та гуманізму.12.Вітчизняний гуманізм XVI 

ст.13.Ренесансна художня культура. Література, театр, просторові мистецтва та розвиток меценатства.14.Вітчизняна художня культура Нового часу: 

бароко, класицизм, рококо, сентименталізм.15.Українське Просвітництво XVII–XVIII ст.16. Козацтво як культурне явище. Основні цінності культури 

козацько-гетьманської доби.17.Основні тенденції вітчизняної культури Нового часу (XVII–XVIII ст.).18.Особливості вітчизняної культури ХІХ 

ст.19.Класицизм, романтизм і реалізм в українській культурі ХІХ ст.20.Нові явища у вітчизняній культурі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.21.Модернізм і 

постмодернізм в українській культурі.22.Основні тенденції сучасного культурного процесу в Україні.23.Культура України ХХ – поч. ХХІ ст.: від тоталітаризму 

до національно-культурного відродження24.Особливості культури Слобідської України ХVIII–ХХ ст.25.Самобутність художньої культури Слобожанщини. 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Проведення семінарських занять передбачає наявність історичних карт, плакатів, роздаткового матеріалу, експонатів музею «Слобожанські скарби». 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• робота на семінарах: 30% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 30% семестрової оцінки; 

• іспит: 40% семестрової оцінки 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Сутдент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, 

вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 
 


