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Заочна форма навчання 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

У ПЕРІОД КАРАНТИНУ (13.04.-30.04.2020) 

 

Доцент О. Герінбург 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Вивчення дисципліни "Історія України та української культури" студентами  заочної 

форми навчання передбачає лекційні (6 годин) та семінарські (6 годин) заняття, а також – 

модуль самостійної роботи (78 годин). Всього на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 годин (3 кредити ECTS).  

Для отримання заліку необхідно виконати: 

1. Завдання до лекційних занять. 

2. Завдання до семінарських занять. 

3. Завдання до самостійної роботи студентів. 

Виконані завдання необхідно надіслати на електронну пошту викладача ejburg@ua.fm не 

пізніше 26 квітня 2020 р. 

 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Тиждень Факультет Дата Вид заняття Тема 

А 

13-18.04.2020 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 

ФВС, 

Педфак 

17.04. Лекція 

№ 1 

Українська історія від 

найдавніших часів до 

першої половини ХVІ ст. 

Б 

20-25.04.2020 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 
ФВС, 

Педфак 

23.04. Лекція 

№ 2  

Україна в другій 

половині ХVІ ст. – XІХ 

ст. 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 

ФВС, 

Педфак 

23.04 Лекція  

№ 3 

Україна в ХХ столітті 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 

ФВС, 

Педфак 

25.04 Семінар 

№ 1 

Українська гетьманська 

держава (1648 – кінець 

ХVІІІ ст.) 

 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 

ФВС, 

Педфак 

25.04 Семінар 

№ 2  

Національно-

демократична революція 

в Україні  

(1917-1920 рр.) 

А 

27-30.04.2020 

Медфак, 

ФБГЕ, 

ФКНМФ, 

ФВС, 

Педфак 

29.04. 

Семінар / 

Диференційований 

залік 

№ 3 

Україна в умовах 

незалежності 
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ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Засвоєння студентами лекційного матеріалу передбачає опрацювання теоретичних 

питань за планом кожної лекції та ведення стислого конспекту із записом ключових подій та 

дат. Можна включити до конспекту схеми з відповідної теми.  

Примітка: виконані завдання можна надсилати на електронну пошту викладача 

ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в його назві Прізвища, 

факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, з.ф.н., лекція 1. 

 

Лекція № 1 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ  

ДО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ СТ. 

План лекції 

1. Первiсне суспiльство i першi державнi утворення на територiї України.  

2. Київська Русь. 

3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русi. 

4. Українськi землi у складi Литви і Польщi. 

 

Для успішного засвоєння лекційного матеріалу рекомендується: 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Теми 1-4. 

2. *За бажанням: ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн на платформі 

https://znohistory.ed-era.com/ (перелік посилань вміщено наприкінці  даного файлу) 

 

 

Лекція № 2 

УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. – XІХ СТ. 

План лекції 

1. Виникнення українського козацтва. 

2. Українська нацiональна революцiя. 

3. Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст. 

4. Україна в першiй половинi ХIХ ст. 

5. Україна в другiй половинi ХIХ ст. 

 

Для успішного засвоєння лекційного матеріалу рекомендується: 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Теми 5-9. 

2. *За бажанням: ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн на платформі 

https://znohistory.ed-era.com/ (перелік посилань вміщено наприкінці  даного файлу) 

 

Лекція № 3 

УКРАЇНА В ХХ СТОЛІТТІ 

План лекції 

1. Україна на початку ХХ ст. 

2. Українська нацiонально-демократична революцiя (1917-1920 рр.). 

3. Україна в складi СРСР (1922-1939 рр.). 

4. Україна в роки Другої свiтової вiйни (1939-1945 рр.). 

5. Повоєнна вiдбудова i розвиток України в 1945 — серединi 50-х рокiв. 

6. Україна в умовах десталiнiзацiї (1956-1964 рр.). 

7. Україна на порозi кризи: наростання застiйних явищ (1965-1985 рр.). 

8. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.). 

 

Для успішного засвоєння лекційного матеріалу рекомендується: 
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1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Теми 10-18. 

2. *За бажанням: ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн на платформі 

https://znohistory.ed-era.com/ (перелік посилань вміщено наприкінці  даного файлу) 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Засвоєння навчального матеріалу семінарських занять передбачає виконання 

наступних завдань: 

1. Опрацювання теоретичних питань за планом семінарського заняття з відповідної теми, 

вміщеної до електронного видання Історія України та української культури. 

Навчально-методичні рекомендації (для студентів заочної форми навчання) (Герінбург 

О.В.).doc  

Режим доступу:  

http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.asp

x 

Примітка: конспект за планом семінарського заняття не вимагається. 

2. Письмові відповіді на ключові питання до семінарського заняття з відповідної теми, 

вміщеної до вищезазначеного електронного видання (див. п.1). 

Примітка: виконані завдання можна надсилати на електронну пошту викладача 

ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в його назві 

Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, з.ф.н., семінар 1. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Модуль самостійної роботи включає 8 навчальних тем, що хронологічно співпадають 

з основними періодами історичного розвитку України та української культури. По кожній 

темі студентам пропонується виконати тестові завдання закритого типу, що передбачають 

декілька варіантів відповідей.  

Кожна тема включає 20 завдань, що дозволяють перевірити базові елементи історичного 

мислення: знання  історичних дат, вміння встановити хронологічну послідовність подій, 

з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, визначати сутнісні ознаки історичних явищ, 

персоніфікувати історичний процес тощо.  

Тестові завдання з кожної теми вміщено до електронного видання Історія України та 

української культури. Навчально-методичні рекомендації (для студентів заочної форми 

навчання) (Герінбург О.В.).doc  

Режим доступу:  

http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx 

Відповіді на тестові завдання студентам пропонується записати до спеціального бланку і 

надіслати на електронну пошту викладача ejburg@ua.fm, з обов’язковим зазначенням в назві 

файлу Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, з.ф.н., тести. 
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http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=39bd8110-2e21-4062-a722-c2ecb6c04b29
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http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=39bd8110-2e21-4062-a722-c2ecb6c04b29
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=39bd8110-2e21-4062-a722-c2ecb6c04b29
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx
mailto:ejburg@ua.fm
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Рекомендовані матеріали для засвоєння дисципліни 

«Історія України та української культури» 

ОНЛАЙН 

 

1.  Вступ до історії України https://znohistory.ed-era.com/m1/l1  

 

2.  Стародавня історія України https://znohistory.ed-era.com/m1/l2 

3.  Київська держава https://znohistory.ed-era.com/m1/l3 

 

4.  Галицько-Волинська держава. 

Монгольська навала. 

https://znohistory.ed-era.com/m1/l4 

 

5.  Українські землі у другій половині XIV - 

першій половині XVI ст. 

https://znohistory.ed-era.com/m1/l5 

6.  Українські землі у складі Речі Посполитої 

(друга половина XVI ст.) 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l6 

7.  Українські землі в складі Речі Посполитої 

(перша половина XVII ст.) 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l7 

8.  Українські землі в складі Речі Посполитої 

(перша половина XVII ст.) 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l7 

9.  Національно-визвольна війна під проводом 

Б. Хмельницького середини XVII ст. 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l8 

10.  Українські землі наприкінці 50-их у 80-ті 

рр. XVII ст. 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l9 

11.  Українські землі наприкінці XVII - у 

першій половині XVIII століття 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l10 

12.  Українські землі у другій половині XVIII 

ст. 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l11 

13.  Українські землі у складі Російської 

імперії 18-19 століття 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l12 

14.  Західноукраїнські землі у складі 

Австрійської імперії наприкінці XVIII - у 

першій половині XIX ст., культура 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14 

15.  Наддніпрянська Україна з середини 19 

століття 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l15 

16.  Національний рух: москвофіли й 

народовці, товариство Просвіта, Наукове 

товариство імені Т. Шевченка 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l16 

17.  Культура України з середини 19 століття: 

освіта, наука, література й мистецтво 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l17 

18.  Наддніпрянська Україна та 

Західноукраїнські землі у складі Австро-

угорської імперії у 1900-1914 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m4/l18-l19 

19.  Україна в Першій світовій війні https://znohistory.ed-era.com/m4/l20 

20.  Українська революція https://znohistory.ed-era.com/m4/l21 

21.  Україна в боротьбі за збереження 

державної незалежності 1918-1921 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m4/l22 

22.  Українська СРР в умовах нової 

економічної політики, 

1921-1928 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m5/l23 

23.  Утвердження тоталітарного режиму в 

1929-1939 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m5/l24 

24.  Україна у Другій світовій війні, 

1939-1945 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m5/l26 

https://znohistory.ed-era.com/m1/l1
https://znohistory.ed-era.com/m1/l2
https://znohistory.ed-era.com/m1/l3
https://znohistory.ed-era.com/m1/l4
https://znohistory.ed-era.com/m1/l5
https://znohistory.ed-era.com/m2/l6
https://znohistory.ed-era.com/m2/l7
https://znohistory.ed-era.com/m2/l7
https://znohistory.ed-era.com/m2/l8
https://znohistory.ed-era.com/m2/l9
https://znohistory.ed-era.com/m2/l10
https://znohistory.ed-era.com/m2/l11
https://znohistory.ed-era.com/m3/l12
https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14
https://znohistory.ed-era.com/m3/l15
https://znohistory.ed-era.com/m3/l16
https://znohistory.ed-era.com/m3/l17
https://znohistory.ed-era.com/m4/l18-l19
https://znohistory.ed-era.com/m4/l20
https://znohistory.ed-era.com/m4/l21
https://znohistory.ed-era.com/m4/l22
https://znohistory.ed-era.com/m5/l23
https://znohistory.ed-era.com/m5/l24
https://znohistory.ed-era.com/m5/l26
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25.  Україна після Другої світової війни, 1945 - 

на початку 1950-х рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l27 

26.  Хрущовська відлига або Десталінізація в 

Україні, 

1953-1964 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l28 

27.  Період застою або Криза радянської 

системи, 

1965-1985 рр. 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l29 

28.  Україна в умовах незалежності https://znohistory.ed-era.com/m6/l31 

 

 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l27
https://znohistory.ed-era.com/m6/l28
https://znohistory.ed-era.com/m6/l29
https://znohistory.ed-era.com/m6/l31

