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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Історія української державності» 

 
І. Основна мета дисципліни  Формування у здобувачів освіти державницького підходу до розуміння об’єктивних процесів і закономірностей 

суспільного розвитку, політичної культури та толерантності, вироблення навичок роботи з науковою літературою 

та джерелами, набуття вміння переконливо викладати свої думки, виховання національної ідентичності, 

державницького підходу до аналізу суспільних проблем. 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK2 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР6. Вміти застосовувати і забезпечувати суб'єктивно-об'єктивно взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР 8 Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності. 

ПР11.  Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ПР15 Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема 1. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян. Київська Русь та Галицько-Волинська держава (XIII – друга половина XIV ст.). 

Тема 2. Литовсько-руська держава ( друга половина XIV – XVI ст.). 

Тема 3. Запорозька Січ – зародок української державності ( друга половина XVI – кінець XVIII ст.).  

Тема 4. Українська козацька держава (середина XVII – кінець XVIII ст.). 

Тема 5. Втрата Україною незалежності і боротьба за її відновлення (XIX – початок XX ст.).  

Тема 6. Самовизначення України у 1917 р. і відродження її державності (1917-1921 рр.). 

Тема 7. Радянська державність в Україні. Спроби відновлення незалежності. 

Тема 8. Проголошення незалежності України та розбудова української державності на сучасному етапі. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

 

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Історико-філософського факультету НПУ імені М.П. Драгоманова  

Пилипенко Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін 

 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних –18 год., семінарських – 16 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у I семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1.Борисова О.В., Климов А.О. Історія української державності : підручник у 2-х томах. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018.  

2.Салтовський  О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX століття). К.: Вид. 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 474 с 

3.Іванов В.М. Історія держави і права: підручник. КУП НАНУ, 2013. 892 с. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/IDPU_Ivanov.pdf 

4.Крупницький Б. Основні проблеми історії України. Видавництво АДЕФ-Україна, 2020. 388 с. 

5.Інформаційне забезпечення з фонду та депозитарію Університету 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських заняттях, виконання модульних, тестових та індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: екзамен у I семестрі 

 


