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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (76 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна 

робота (108 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Обов’язковою умовою для 

всіх здобувачів вищої освіти є дотримання основних 

положень академічної доброчесності, з метою забезпечення  
довіри до результатів навчання. А саме:  самостійне 

виконання навчальних завдань, поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; посилання на джерела 

інформації у разі використання тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної діяльності. 

Відвідування занять. Відвідування лекційних та 

практичних занять є обов’язковим для здобувачів вищої 

освіти. Лекції передбачають комплексний та логічний виклад 

навчального матеріалу, а практичні (семінарські) заняття – 

виступ та участь в обговорені. Обов’язковим є виконання 

запланованих контрольних та самостійних робіт, ІНДЗ. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Участь 

здобувачів вищої освіти у вивченні дисципліни передбачає  
вміння до пошуку, обробки та критичного аналізу отриманої 

інформації з джерел; у здатності використовувати набуті 

знання в науковій діяльності. 

Що будемо вивчати?  Український державотворчий процес від найдавніших 

часів (появи перших державних об’єднань на території 

сучасної України) до сьогодення включно. 

Чому це треба вивчати?  Для формування системних знань про еволюцію процесу 

розвитку комплексу ознак державності України. Історія 

державності дає можливість студіюючій молоді зрозуміти, що 
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прагнення до здобуття суверенної держави є природною 

(трансцендентною) властивістю кожного, політично зрілого 

українського, чи будь-якого іншого, гіпотетично взятого, 

суспільства. На основі здобутків сучасної історичної науки 

осягається суть явищ і процесів, що відбувалися в українській 

історії невідривно від розвитку світової цивілізації з 

найдавніших часів до сьогодення.   

Яких результатів можна 

досягнути?  

В результаті засвоєння основних положень дисципліни 

здобувачі вищої освіти повинні навчитися розуміти 

історичний процес України з позицій боротьби українського  

народу за державний суверенітет; розуміти основні етапи 

розвитку української держави в контексті природного права 

на суверенну державність. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні;  примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку суспільства; критично мислити, аналізувати та 

синтезувати, виявляти, ставити і вирішувати проблеми;  

Зміст дисципліни Перші протодержави на території України. Ознаки 

державності у процесі їхнього еволюційного розвитку. 

Формування держави у східних слов’ян (VІ – Х ст.). 

Давньоукраїнські князівства у Х – ХІV ст. 

Князювання Данила Галицького. Ідея державності і поява 

в Україні королівської династії. Українська державність у 

литовсько-польський період. Битва на Синій Воді. Кревська 

унія. Люблінська унія. Берестейська унія. Наслідки уній в 

контексті боротьби української знаті за суверенну 

державність. 

Українська національно-визвольна війна (1648-1676 рр.) 

Створення української козацької держави. Ознаки 

державності козацької держави. Переяславська угода. 

Політика Росії стосовно України. 

Остаточна ліквідація ілюзії автономних прав України в 

Російській імперії. Ідея української державності у ХVІІІ – 

ХІV ст.ст. Мета діяльності Громад. Поява таємних товариств і 

їхня мета. 

Початок нової хвилі відродження ідеї суверенної 

державності у ХХ ст. Поява національно-патріотичних партій 

і їх діяльність. Сплеск колективного усвідомлення 

необхідності боротьби за здобуття державності перед І-ю 

світовою війною на території Західної України. Участь 

України у І-й світовій війні. 

Початок Національно-демократичної революції. 

Виникнення Центральної Ради і її державотворча діяльність. 

Ідея української державності після поразки Національно-

демократичної революції. 

Українська державність у період становлення російсько-

більшовицького тоталітаризму. Боротьба з повстанським 

рухом. Система «отвєтчіков». Політика НЕП в Україні. 



 

  

Розробник              (Чорномаз Богдан Данилович)  

 

 

 

Політика українізації і її ліквідація. Упокорення українців 

голодоморами. Політика фізичного знищення потенційних 

носіїв української національної ідеї методом репресивного  

судочинства. 

Становище України під час Другої світової війни. Участь 

українських військових контингентів у Другій світовій війні. 

Легіон ДУН, дивізії «Нахтікґаль», «Роланд», «СС Галичина». 

Боротьба за відродження української державності у 

другій половині ХХ століття. Зміна традиційних методів 

боротьби започаткованих «Групою юристів». Дисидентський 

рух. Боротьба за суверенну державність новітніх 

національно-демократичних організацій Гельсінська Спілка, 

Народний Рух України. Проголошенні незалежності України. 

Обов’язкові завдання Завдання до семінарів, самостійних та контрольних робіт, 

виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія України, історіографія історії України, історія 

держави та права України, мовознавство, правознавство, 

філософія, політологія. 
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Підсумковий контроль Залік. 


