
Опис навчальної дисципліни 

Історія української державності  

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

1 семестр. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин: 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16,  

семінарські – 14. 

Лектори:  

доктор істор. наук, доцент Ільницький В.І. 

Результати навчання:  

− розуміти та аналізувати світоглядні, соціально й особистісно значущі проблеми і 

процеси, які відбуваються в суспільстві; вміти бути критичним до власної думки і 

толерантно-уважним до іншої; 

- знати і визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку 

українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, уміти порівнювати 

політичні ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями українців, 

обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки та закономірності суспільно-політичних 

процесів, які відбувалися в Україні з найдавніших часів до сьогодення;  

- знати мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української державності», 

основну історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної дисципліни,  

історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, розвиток і 

занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток Київської 

Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; формування 

державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель до складу 

іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.), зародження державності Запорізької 

Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), 

політичний розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження 

української державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати 

Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження 

української державності; створення УРСР та її політичний статус; ідея української 

державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; спроби відновлення державності на українських 

землях напередодні та в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові 

зміни в Українській РСР у 1940-і – на початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до 

незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.); українська держава в сучасну 

добу. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Історія України; 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ до курсу “Історія української державності”.  Найдавніші державні утворення на 

землях України. Державність Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. 

Державність на українських землях в литовсько-польську добу. Українська козацька 

держава. Національно-політичні процеси на українських землях у ХІХ – на початку ХХ 

ст. Національно-державне будівництво в Україні (1917 – 1921 рр.). Державно-політичне 

становище на землях України у міжвоєнний період. Україна в роки Другої світової війни. 

Україна в умовах радянської квазідержавності (друга половина ХХ ст.). Становлення 

сучасної української держави. 

Рекомендована література:  

 



Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських  заняттях, проведення контрольної роботи, 

здача індивідуального завдання; 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

історії України. 

 


