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Вимоги до матеріально-технічного забезпечення студента: -

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

· За результатами вивчення курсу студент повинен уміти:
¾використовувати новітні здобутки історичної науки;
¾забезпечувати реалізацію історизму та об’єктивності в оцінці фактів і 

персоналій;
¾усвідомлено сприймати сучасну українську націю;
¾слухати і записувати лекцію, конспектувати джерела, літературу;
¾робити бібліографічний опис книги, публікації, документа;
¾підготувати наукову доповідь, реферат;
¾формулювати і висловлювати думку, аналізувати минулі події у контексті 

сучасних концепцій і політичних заяв;
¾вловлювати суть антинаукових, антиукраїнських версій, провокацій, давати 

їм гідну відсіч.

· За результатами вивчення курсу студент повинен знати:
¾територіально-політичний устрій, символіку Української держави, основні її 

періоди;
¾історіографію, джерельну базу та методи дослідження;
¾феномен українства у світових цивілізаціях.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Об’єктивна потреба в осягненні вітчизняної історії

¾ Зародження історичних знань та їх покликання.
¾ Засадничі принципи осягнення історичної «правди».
¾ Радянські міфи і фальсифікація історії України.
¾ Тенденції історичної науки в незалежній Україні.

Тема 2. Українська держава: територія, устрій, назва, символіка

¾ Територіальний огляд Української держави.
¾ Адміністративний устрій України як суверенної, унітарної держави.



¾ Назва «Україна»: походження, поширення.
¾ Проблеми утвердження національних символів у державі.

Тема 3. Основні періоди української історії

¾ Історичний шлях людства, його періодизація.
¾ Українська історія – складова світової історії: головні ознаки.
¾ Характеристика основних періодів історії України.

Тема 4. Історичні джерела та їх дослідження

¾ Характеристика історичних джерел.
¾ Функції і завдання історичного джерелознавства.
¾ Види джерел. 

Тема 5. Історіографія історії України

¾ Поняття про історіографію, її найдавніші українські джерела.
¾ Характеристика та засновники народницького напряму української 

історіографії
¾ Державницький напрямок в українській історіографії, його значення.
¾ Історіографічний набуток і незалежній Україні.

Тема 6. Сучасна українська нація

¾ Поняття про етнос і націю.
¾ Націогенез українського народу.
¾ Консолідуючі чинники української нації.
¾ Мова як визначальний фактор української національної ідеї.

Тема 7. Українство як феномен світових цивілізацій

¾ Територія України – аура хліборобської цивілізації.
¾ Давність і багатство української мови.
¾ Унікальність української пісні.
¾ Козацтво в легендах та історії.
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