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Навчальний курс «Актуальні питання історії та культури України» є 

обов’язковою дисципліною для студентів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Термін навчання 1/2 семестр, загальна 

кількість годин та кредитів ЕСTS: 120/4 кредити.  

Короткий опис курсу: навчальний курс «Актуальні питання історії та 

культури України» є вступом до важливих проблем і тем української історії, 

де велика увага приділена культурним аспектам минулого.  

 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

Оновлення історичної науки, яке стало особливо критичним в останні 

десятиліття,  привело до суттєвої зміни інструментарію та ремесла історика. 

Зокрема, подолання цієї довготривалої кризи поставили із усією гостротою 

немалу кількість разючих і складних запитань до основ історичного знання.  

У цьому контексті, лінгвістичний поворот та «нова історична наука» 

справили справжню революцію в оновленні історичної науки, в центрі котрої 

залишається індивід. Цей інтерес не зводиться традиційно до вивчення 

політичних біографій, але охоплює усю сукупність історичного минулого 

раннньомодерної та модерної України. На цьому тлі, особливо доречний 

давно практикований міждисциплінарний синтез (історії та філології), який 

виходить за межі традиційних напрямів історіографії. Виокремлення 

ключових аспектів минулого у формі вибраних історіографічних дискусій 

різних національних шкіл надає нової перспективи для простеження 

політичної, економічної та культурної історії України. До того ж сьогоднішні 

дискусії висувають на перший план системне і масштабне переосмислення 

української історії та культури. Розглянута в часі довгої тривалості, історія 

України особливо потребує нового перечитання та концептуальної ревізії. 

Перш за все, це стосується створення нового наративу ключових подій та 

переосмислення середньовічного та ранньомодерного минулого для 

створення сучасної української нації. Розглядаючи минуле усіх народів, які 

проживали на території нинішньої Україні від середніх віків до недавнього 

минулого, навчальний курс пропонує мультиетнічний підхід до вивчення 

історії. Останнє, дозволить відійти від традиційного наративу, натомість 

дозволить зосередити увагу на спадщині усієї території сучасної України.  

 

 

 

 



2. МЕТА: 

 

 ознайомити студентів з найбільш важливими дискусіями над 

історичними проблемами з історії та культури України;  

 вимагати необхідного засвоєння ними програмного, усвідомлення 

впливу індивіда на історію та історичний процес в цілому і, загалом, на 

зміни у історичному та культурному ландшафті; 

 навчити студентів використовувати історичні джерела у широкій 

перспективі, приділяючи увагу насамперед першоджерелам, вивчення 

яких дозволить краще зрозуміти та усвідомити зміни історичного 

процесу, так й прослідувати його сприйняття сучасниками. Опанування 

практики прочитання історичних джерел разом із використанням 

спеціальної літератури дозволить не лише засвоїти основи навчального 

курсу, але дасть необхідне вміння й для самостійного вивчення 

окремих проблем історії та культури України.   

 

3. ПРЕРЕКВІЗИТИ 

 

Навчальний курс:  Історія української культури  

Навчальний курс: Історія давньої української літератури   

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

5. Результати навчання 

Набуті програмні компетентності 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями 



ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно 

ЗК10  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ФК 8 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

 

 застовувати історико-філологічні методи внутрішньої та зовнішньої 

критики середньовічного джерела; 

 демонструвати дослідницькі навички стосовно окремих питань 

середньовічного та ранньомодерного та модерного минулого України.  

 надати студентам всебічне уявлення про ранньомодерну та модерну  

історії України; 

 надати студентам основні методи вивчення історичного джерела; 

 сформувати у студентів вміння  критично міркувати про природу 

історії; зокрема, як ми  розуміємо і репрезентуємо людей і події в 

минулому; 

 навчити студентів готувати спеціальні роботи присвячені окремим 

подіями та індивідам;  

 прищепити студентам уміння критично аналізувати, інтерпретувати та 

прочитувати вибрані (ключові) аспекти минулого в широкій 

перспективі; 

 навчити студентів критичного осмислення історіографічного процесу, в 

тому числі, відмінних історіографічних шкіл та напрямів.  

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:  

 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 

 здатність до адаптації та дії в новій освітній ситуації; 

 

 здатність використовувати в освітньому процесі сучасні електронні 

засоби навчання; 

 



 здатність ефективно й грамотно працювати з різними джерелами 

історичної інформації, будувати усні й письмові висловлення щодо 

історичних фактів, історичних постатей та теорії історії; 

 

 здатність використовувати основи історичні методи в оцінці 

інформації;  

 

ЗНАТИ: 

 

 знати основні історичні етапи розвитку предметної області; 

 

 знати історичну термінологію й наукову періодизацію історичних 

процесів; 

 

 знати та розуміти основні концепції, теорії та етапи розвитку 

історичної науки; 

 

 знати та розуміти минуле для аналізу сучасних наукових дискусій із 

проблем вітчизняної та всесвітньої історії.  

 

 

ВМІТИ:  

 

 уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності; 

 уміти орієнтуватися в науковій періодизації, порівнювати історичні 

процеси вітчизняної та всесвітньої історії;  

 уміти працювати з джерелами інформації, інтегрувати їх зміст, 

визнавати й сприймати різноманітність критичного аналізу і оцінок 

історичних джерел; 

 характеризувати об’єктивно й неупереджено історичні події та постаті  

різних історичних періодів; 

 створювати тексти та короткі описи (есе) на підставі історичної 

інформації, які можуть бути використані  в журналістиці.   

 

 

 



 

 5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 5.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Назва навчальної дисципліни Актуальні питання історії та культури України  
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

 
45 30 15 

          

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі: Усього  у тому числі: 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. СЕРЕДНЬОВІЧНА ТА РАННЬОМОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

 

Тема 1. Що є історія 

України?  

 2 2   4  0,5    7 

Тема 2. Рання Русь: 

від набігів вікінгів 

до держави  

 2 1   4  0,5 1   9 



Тема 3. Створення 

християнської Русі  

 2 1   4  0,5    7 

Тема 4. Світ Русі: 

історія, культура, 

пам’ять  

 2 2   4  0,5    8 

Тема 5. Галицько-

Волинське 

князівство і 

середньовічна 

Європа  

 2 2   4  0,5    9 

Тема 6. Індивіди та 

ідентичності: 

створення 

рутенської нації 

(ранньомодерна 

Україна)    

 2 2   5  1    7 

Тема 7. Політичні 

світи гетьмана 

Богдана 

Хмельницького  

 2 4   5  0,5 1   7 

Разом за ЗМ 1  14 14   30  4 2   54 

Змістовий модуль 2. МОДЕРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Тема 1. Козацький 

міт в українській 

культурі  

 2 4   4  0,5    6 

Тема 2. Історія і 

націотворення в 

добу імперій  

 2 2   3  0,5    6 

Тема 3. Забута війна 

в Україні: Перша 

світова війна та 

українська 

історична наука  

 

 2 2   4  0,5    6 

Тема 4. Великий 

Голод (Голодомор) у 

 2 1   3  0,5 1   6 



радянській Україні: 

минуле і поточна 

історія  

Тема 5. Великий 

терор в у радянській 

Україні: минуле і 

пам’ять про нього  

 2 1   3  0,5    6 

Тема 6. Голокост в 

Україні   

 

  

 1 1   3  0,5    6 

Тема 7. Українсько-

польські етнічні 

чистки 1943 року 

(«Волинська 

різанина»).   

 

 

 1 1   3      6 

Тема 8. УПА: історія 

і міти  

 1 2   3  0,5    6 

Тема 9. Радянське 

минуле та 

українська історія: 

новий наратив 

історії та культури 

України   

 2 2   4  0,5    6 

Разом за ЗМ 2  16 16   30  4 2   54 

Усього годин  30 30   60  8 4   108 

 

 

5.3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

  

1 Про управління імперією імператора Костянтина VII Багрянородного як 

джерело з історії Русі  

2 Християнізація Русі: погляд з Константинополя  

3 Іпатіївський літопис та його роль в історії України  



4 Густинський літопис та ранньомодерне історіописання  

5 Пам’ять про києво-руське минуле в творах іноземців  

6 Пам’ять про галицько-волинське минуле в ранньомодерній Україні  

7 Метаморфози пам’яті про Голокост в Україні  

8 Пилип Орлик у світлі його «Діаріуша»   

9 Антиєврейське насильство літа 1941 р. в Україні  

10 Проект Патріка Дебуа і його джерелознавча цінність  

11 Спогади В. Кука як історичне джерело  

12 Буковинський курінь у роки Другої світової війни: спогади сучасників   

13 

 

Перша світова війна: пам’ять і забуття  

 

 

 

Візантійське історіописання у середньовічній Русі  

Похід русів на Візантію у 941 р.  

Хрещення княгині Ольги  у Константинополі  

Русько-візантійські договори як зовнішньополітичні документи  

Володимир Великий і візантійська політична культура  

Візантійська політика Ярослава Мудрого: імітація Константинополя на 

Дніпрі 

Борис і Гліб – візантійська модель святості?  

Порфірородна Анна між двома світами. Візантійські принцеси на Русі 

Руські вигнанці у Візантії упродовж XI-XII ст. 

Ктиторський портрет родини Ярослава Мудрого  

«Християнський народ русів». Князь Роман Мстиславич і Візантія  

Візантійській світ князя Володимира Мономаха 

Візантійська політика князя Володимира Мономаха  

Раби та работоргівля у ранній Русі  

Остання русько-візантійська війна. Володимир Мономах і Лев Діогенович  

Чому занепадає шлях із Варяг у Греки? Погляд з Візантії.   

 

 

 



 

 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

ВИДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ:   

 

Опитування на лекціях і семінарських заняттях, перевірка конспектів, 

реферування окремих документальних джерел та досліджень, тестування, 

захист навчального проекту (дослідження на основі вибраної теми), 

підсумковий колоквіум, доповіді, екзамен. Всі ці методи в комплексі 

складають підсумкову оцінку з курсу і є сумою рейтингових оцінок (балів), 

які одержує студент за окремі оцінювані і контрольовані форми навчальної 

діяльності. Підсумковий екзамен дозволяє студентові підвищити свій 

рейтинг на 40 балів. Екзамен проводиться в усній формі. 

Формою підсумкового контролю є екзамен.  

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:  

 

 контрольні роботи; 

 реферати;  

 есе; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ (ЕКЗАМЕН) 

 

 

Поточне оцінювання та 1, 2 модулі (60 балів) 

 

Підсумковий 

модуль-

контроль 

(екзамен) 

Загальна 

сума 

Змістовний модуль 1   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

3 3 3 3 3 3 3 3, (*6) 

Змістовний модуль 2 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  



4 3 4 4 3 3 3, 

(*6) 

40 100 
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самостійної роботи. Мова сайту: російська. 
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