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ВСТУП
Дисципліна “Історія України” посідає чільне місце у системі наук про суспільство і належить до предметів гуманітарного циклу.
Вона ґрунтується на знаннях про основні тенденції та події у розвитку історії людського суспільства на території сучасної України
від стародавньої доби до новітнього часу. Вивчення історії надає
творчого характеру процесу гуманітаризації освіти у вищій школі,
оскільки покликане не лише ознайомити студентів з етапами буття
українського народу, а й сприяти формуванню їхнього світогляду
та творчого мислення.
Зміст дисципліни реалізується у процесі вивчення трьох блоків:
теоретичного, практичного і самостійної роботи.
Теоретичний блок: історія як одна з головних складових гуманітарної підготовки, формування свідомості та інтелекту фахівців;
предмет історії, його основні терміни та поняття; теорії, концепції,
дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз і узагальнення фактів; тенденції суспільного розвитку; прогнозування
процесів.
Практична робота: оволодіння навичками і методами наукової
полеміки, логіки і культури мислення, уміння аргументовано, переконливо викладати власні погляди, відстоювати свою позицію;
підготовка рефератів, есе, наукових доповідей і виступів з актуальних проблем української історії.
Самостійна робота: уміння працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, документами, здійснювати пошук
історичної інформації з відповідної проблематики, систематизувати матеріал, самостійно його аналізувати та узагальнювати.
В історії України використовуються як спільні для всіх гуманітарних наук методи, так і специфічні, притаманні саме історичному
пізнанню. Традиційні напрями і форми історичного дослідження:
історико-фактологічна реконструкція, історія ідей та ментальностей, історичні схеми, теоретичні блоки, інтуїція в історичному дослідженні. Спеціальні методи: порівняльно-історичний, проблемнохронологічний, ретроспективний, структурно-функціональний,
статистичний.
Загальні принципи, що забезпечують розуміння історичного
процесу: одиничність і цілісність історичного життя, суспільна
людина, група, колектив, етнос як представник історії, етнічний і
географічний фактори в історії, множинність ритмів історії.
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В основі курсу – теорія навчання, індивідуалізація навчання,
суттєве збільшення часу на самостійну роботу студентів, відхід від
простої репродукції знань і перехід до глибокого їхнього засвоєння та осмислення, підвищення інформаційної місткості академічної години.
Предметом навчальної дисципліни історії України є вивчення політичних, соціально-економічних, етнонаціональних та культурних аспектів розвитку українського народу протягом усього періоду існування: від часів появи людського суспільства на українських землях у стародавню добу і до сьогодення.
Метою вивчення навчальної дисципліни є:
- розуміння суті історичних процесів в Україні, їхнього об’єктив
ного характеру, взаємозв’язку та взаємозалежності;
- набуття уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища
української історії в контексті світової історії;
- розвиток національної самосвідомості майбутніх вчителів;
- виховання патріотичних і морально-етичних переконань спеціаліста, причетності до тисячолітньої історії українського народу;
- набуття умінь та навичок, які забезпечать застосування набутих
знань з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в сус
пільно-політичному житті та оцінки суспільних явищ і подій.
Завданнями навчальної дисципліни є:
- дати наукову періодизацію історії України, визначити характерні риси основних періодів української історії, їхні особливості,
визначальні події та явища в кожному з них;
- розкрити історію соціально-економічних та суспільно-політич
них процесів в Україні, основні етапи українського національновизвольного руху, його конкретний зміст і організаційні форми,
визначити місце і роль в українській історії видатних особистостей;
- узагальнити досвід національного державотворення, традиції
української державності, вивчити етапи боротьби українського
народу за її відродження та збереження;
- навчити методам і навичкам наукової полеміки, логіки і культури мислення, вміння аргументовано, переконливо викладати
власні погляди, відстоювати свою позицію.
Форми навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна та інди
відуальна робота студентів із застосуванням наочності, технічних
засобів навчання, що забезпечує закріплення теоретичних знань,

Вступ

7

а також сприяє отриманню практичних навичок і розвитку творчого мислення.
У процесі вивчення дисципліни “Історія України” доцільним є
виокремлення трьох модулів:
Модуль 1. Історичний розвиток українських земель з давньої
доби до нового часу
Передбачається формування таких умінь: у ході вивчення давньої та середньовічної історії України на лекціях та семінарських
заняттях студенти починають оволодівати навичками роботи з історичними джерелами і науковою літературою, формують уміння
систематизувати й аналізувати історичний матеріал; розвивають
уміння засвоювати нові поняття: палеоліт, мезоліт, неоліт, трипільська культура, рід, плем’я, громада, ранньофеодальна держава, народність тощо; вчаться готувати доповідь та повідомлення
на історичну тематику, складати план-конспект теми, визначеної
для самостійної роботи, набувають навичок виконання тестових
завдань.
Вивчення курсу історії України нового часу має допомогти студентам навчитися логічно мислити і робити аргументовані висновки, викладати матеріал на основі використання різних джерел
з альтернативними підходами до трактування подій, оволодіти
певними навичками історіографічного аналізу; навчитися користуватися довідковою літературою; оцінювати події та діяльність
людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; аналізувати факти і явища, визначаючи роль людського чинника в історії; уміти написати реферат; добре оволодіти навичками самостійної роботи з дисципліни; засвоїти такі поняття, як
національна революція, нація тощо; уміти використовувати міжпредметні зв’язки з історії культури, релігієзнавства, літератури,
правознавства тощо.
Модуль 2. Україна у новітній час
Історія України новітнього часу навчає уміння самостійно
аналізувати та оцінювати сучасні проблеми людського буття, виявляти фактори, що визначають прогресивні і негативні тенденції в розвитку української держави, мати уявлення про місце і
роль України в сучасному світі; студенти повинні уміти вступати
в дискусію і аргументовано відстоювати свої погляди перед аудиторією, демонструючи самостійність мислення і знання фактичного матеріалу; добре орієнтуватися у сучасній науковій літературі з дисципліни та використовувати пресу; встановлювати

8

Історія України

хронологічні зв’язки між подіями української та світової історії
ХХ–ХХІ ст.; знати та аналізувати події Першої і Другої світових
війн та національних революцій, уміти визначити основні етапи
державотворення в Україні.
Модуль 3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Форми контролю та оцінювання знань студентів:
Поточний і модульний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність поточної роботи; виконання
студентом обов’язкових завдань навчальної програми; виконання
завдань для самостійного та індивідуального опрацювання; оцінювання знань здійснюється на семінарських заняттях шляхом усного
і письмового опитування, виконання перевіркових робіт, тестування, а також проходження модульного контролю.
Підсумковий контроль знань здійснюється на екзамені. Підсумкове оцінювання знань студентів на екзамені здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та
результатів письмового екзамену з подальшим переведенням традиційної шкали оцінювання за системою ECTS для фіксації оцінки
в нормативних документах.
Загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів із дисципліни “Історія України”
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
студентом навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових
навчальних занять.
Бюджет часу самостійної роботи студентів включає:
– час, що виділяється на самостійне опрацювання матеріалу розділів програми на основі лекцій з метою поглиблення й закріп
лення знань, набутих в аудиторії, за допомогою використання
додаткової літератури та іншої доступної інформації;
– час, що надається студентам на самостійне вивчення окремих
розділів, тем дисципліни (модулів), систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування набутих знань з навчального курсу, що через специфіку курсу можуть бути опрацьовані студентами самостійно, з урахуванням
знань і умінь, якими вони володіють на цьому етапі навчання.
Отже, самостійна робота студентів у позааудиторний час спрямовується на самостійне вивчення програмного матеріалу (або його
частини), систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення
та практичне застосування знань студента з навчального курсу та
розвиток навичок самостійної роботи. Під час самостійної роботи
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студент опрацьовує теоретичний матеріал, виконує індивідуальні
завдання, проводить науково-дослідну роботу тощо.
Зміст самостійної роботи студента над дисципліною визначає
цей посібник.
Навчальний матеріал, який студент засвоїв у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний, модульний і підсумковий
контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовується при
проведенні навчальних занять. Керування самостійною роботою забезпечується також через самоконтроль, який студент здійснює на
основі питань і завдань у цьому посібнику.
Як організувати роботу з посібником, щоб глибоко засвоїти навчальний матеріал і набути необхідних умінь? Зрозуміло, що кожен із Вас може розробити власний підхід до навчання, та у будьякому разі для отримання максимального ефекту потрібно скористатися такими порадами.
Робота з посібником передбачає великий обсяг читання. Розрізняють два види читання:
– вивчальне читання, результатом якого є глибоке, всебічне розуміння навчального матеріалу.
– засвоювальне читання, результатом якого є запам’ятовування
навчального матеріалу, вільне відтворення засвоєних знань.
Для того, щоб глибоко зрозуміти і міцно запам’ятати матеріал посібника, треба оволодіти деякими важливими прийомами вивчального і засвоювального читання.
Прийоми вивчального читання
1. Попереднє вивчення
Приступаючи до вивчення кожного розділу посібника, переглянь
те його текст, зверніть увагу на заголовки та підзаголовки, схеми,
карти, висновки. Під час такого попереднього вивчення Ви отримаєте загальні уявлення про структуру і логіку розділу, про питання, які
розглядаються, з’ясуєте, які знання і уміння Ви мусите засвоїти.
2. Постановка запитань до тексту
Спробуйте сформулювати для себе декілька запитань, відповіді
на які Ви хотіли б отримати, вивчаючи цей розділ. Якщо таких запитань у Вас не виникає, то для їхнього формулювання використайте заголовки та підзаголовки розділу.
Попередня самопостановка запитань – надзвичайно ефективний
засіб організації зацікавленого, продуктивного вивчення тексту.
Запитання можуть виникати у Вас під час читання тексту до
різних його аспектів: до незрозумілих слів і речень, до логічних
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зв’язків між реченнями і абзацами і т.п. Головне, не пропускати
жодного незрозумілого місця в тексті, ставити запитання і відразу
шукати на нього відповідь. У цьому великий розвивальний ефект
цього прийому.
3. Нотування
Ефективне читання тексту передбачає певну форму ведення записів. При цьому можливе використання таких методів:
Складання плану. Планом є занотовування назв заголовків, підзаголовків, основних питань розділу. Для того, щоб скласти план,
треба послідовно ставити собі у процесі читання запитання: “Про
що тут йдеться?”
Складання граф-схем. Це графічне зображення логічних зв’язків
між суб’єктами тексту (про що говориться в тексті).
Складання тез. Тезування полягає у формулюванні основних
положень, тверджень, висновків розділу, який вивчають.
Коментування. Це Ваші самостійні судження і роздуми над
текстом, які є результатом творчого підходу до його опрацювання.
Позитивний ефект дає також укладання термінологічного словника, який допоможе засвоїти основні історичні поняття й тер
міни.
Не робіть довгих записів, поки Ви не завершите вивчення усього розділу. Тільки тоді Ви зможете остаточно вирішити, що саме
слід занотувати і на чому зробити наголос.
Прийоми засвоювального читання
1. Повторення прочитаного
Найкраще це робити, промовляючи прочитане вголос. Так Ви
зрозумієте, наскільки засвоїли матеріал і де маєте прогалини у
знаннях. Можна робити переказ тексту з опорою на складені план,
граф-схеми, тези.
Повторення прочитаного – особливо важливий етап роботи з
посібником: краще витратити близько 80% часу, який Ви виділите
на навчання, на повторення інформації, ніж на просте читання та
перечитування матеріалів посібника.
2. Виконання вправ
До кожного розділу додано низку вправ, які Ви обов’язково маєте виконати, перш ніж перейти до вивчення наступного розділу.
Виконання вправ дасть Вам можливість систематизувати й узагальнити все, що Ви прочитали та засвоїли, а також застосувати
набуті знання для характеристики історичних процесів, подій, дія
чів. Робота над вправами – ефективний спосіб самоконтролю.
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