




ВСТУП

1.  Мета  дисципліни  –  оволодіння  студентами  знаннями  щодо  основних  етапів
становлення  та  розвитку  української  державності  від  витоків  до початку  ХХ сторіччя,
еволюції форми державного правління, форми територіального устрою, причини переходу
від  державного  до  недержавного  стану,  взаємний  вплив  українських  державницьких
традицій на та традицій державних утворень до яких входили українські землі в періоди
бездержавного існування.

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  мати базові знання з
політичної  історії  України,  Центральної  та  Східної  Європи,  загальної  теорії  політики,
історії вітчизняних та зарубіжних політичних вчень.

3. Анотація  навчальної  дисципліни: дисципліна  «Історичні  форми  української
державності» викладається у ІІI семестрі бакалаврату. Виокремлюються основні історичні
етапи становлення та розвитку української державності, аналізується еволюція основних
форм організації державної влади: форми державного правління, територіального устрою,
політичного режиму.  

4. Завдання  (навчальні  цілі):  оволодіння  студентами  знаннями  про  традиції
вітчизняного державотворення, їх вплив на сучасний політичний процес. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
загальні:

ЗК1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК7.  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.

фахові:
ФК5.  Здатність  аналізувати  взаємодію  політичних  акторів  та  інститутів,  владу  та
урядування,  політичні  системи та режими,  політичну поведінку у різних контекстах їх
функціонування. 
ФК6.  Здатність  аналізувати  публічну  політику  на  місцевому,  національному,
європейському та глобальному рівні. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація

4. автономність та відповідальність) Форми викладання
і навчання

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін

и
К

Код
Результат навчання

Знати:
1

1.1
категоріально-понятійний  апарат
політичної  науки,  його особливості
в  залежності  від  історичного
періоду  та  державно-політичних
обставин

Лекція,
семінар,  самостійна
робота

Усна  доповідь,
реферат,
письмова
контрольна
робота,
підсумкова

5



контрольна
робота

1
1.2

особливості  організації  української
державності  на  різних  історичних
етапах її розвитку

Лекція,
семінар,  самостійна
робота

Усна  доповідь,
реферат,
письмова
контрольна
робота,
підсумкова
контрольна
робота

15

1
1.3

еволюція основних форм організації
державної  влади  на  різних
історичних  етапах  становлення
української державності

Лекція,
семінар,  самостійна
робота

 Усна
доповідь,
реферат,
підсумкова
контрольна
робота

10

1
1.4

елементи української державності в
періоди  перебування  українських
земель  у  складі  інших  державних
утворень

Лекція,
семінар,  самостійна
робота

Усна  доповідь,
реферат,
підсумкова
контрольна
робота

10

Вміти:
2

2.1
застосовувати  понятійно-
категоріальний  апарат  історико-
політологічних досліджень 

Лекція,
самостійна робота

Усна  доповідь,
реферат,
письмова
контрольна
робота

10

2
2.2

особливості  організації  української
державності  на  різних  історичних
етапах її розвитку

Семінар,  самостійна
робота

Реферат
письмова
контрольна
робота

10

2
2.3

вплив  вітчизняної  та  зарубіжної
політичної  думки  на  формування
української  державності  на  різних
етапах її становлення

Лекція,  семінар
самостійна робота

Реферат,
письмова
контрольна
робота

10

Комунікація:
3

3.1
використовувати  знання  іноземних
мов  для  аналізу  інформаційних
інтернет-ресурсів, читання новітньої
історичної  та  політологічної
літератури

Самостійна робота Реферат 5

3
3.2

презентувати  результати
проведених  історико-політичних
досліджень  та  здійсненої
самостійної  роботи  у  вигляді
доповідей,  повідомлень,  есе,
презентацій, конспектів

Самостійна робота Реферат 5

2
3.3

вести  полеміку  з  дискусійних
питань  історії  державності  України
та сусідніх країн 

Самостійна робота Дискусія 5

Автономність  та



відповідальність:
4

4.1
самостійно  шукати  та  критично
опрацьовувати  літературу  з
історико-політологічних
досліджень,  вільно  володіти
методами  обробки,  аналізу  та
синтезу наукової інформації

Самостійна робота Реферат 5

4
4.2

самостійно  вирішувати  комплексні
завдання,  пов’язані із верифікацією
результатів  існуючих  історико-
політологічних  досліджень  та
сучасної політичної публіцистики  

Самостійна робота Реферат 5

4
4.3

нести  відповідальність  за
достовірність  та  політико-
ідеологічну  незаангажованість
проведених  історико-
політологічних  досліджень  та
обстоювати власну наукову позицію

Самостійна робота Усна  доповідь,
доповнення,
дискусія,
реферат

5

 

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання 

               Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

3.
3

4.
1

4.
2

4.
3

1.  Розуміти предметну область, етичні та правові
засади професійної діяльності...

+ + + + +

7.  Розуміти  історію,  закономірності  та  етапи
розвитку  предметної  сфери  політології,  знати  її
цінності та досягнення

+ + + + + +

12.  Вміти  аналізувати  взаємодію  політичних
акторів  та  інститутів,  владу  та  урядування,
політичні системи та режими, політичну поведінку
у різних контекстах їх функціонування.

+ + + + + + +

13.   Вміти  аналізувати  публічну  політику  на
місцевому,  національному,  європейському  та
глобальному рівні.

+ + + + + +

7. Схема формування оцінки.
 

7.1. Форми оцінювання
Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе

оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки  –
результати  навчання  (знання  1.1  –  1.4),  що  складає  40  %  від  загальної  оцінки  та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація –
3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.

       1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 4.3 – 24-40 балів 



             2. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
4.3 – 12-20 балів

             3. Письмова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 – 12-20 балів

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із
балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на
семінарах), за самостійну роботу (реферат) та за контрольну роботу. 

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із
балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на
семінарах), за самостійну роботиу (реферат) та за письмову контрольну роботу. Всі види
робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4 – 12-20
балів.

4 Підсумкове оцінювання у формі заліку:
5 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік
виставляється  за  результатами  роботи  студента  впродовж  усього  семестру  і  не  передбачає
додаткових заходів оцінювання. 

6 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.     

7 Таким  чином,  підсумкова  оцінка  з  дисципліни  (мінімум  60,  максимум  100  балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).
8
9 При простому розрахунку отримуємо:
10

Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максимум 80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали Max – 80 балів
Аудиторна  робота:
усна  доповідь  на
семінарі,
доповнення,  участь

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 протягом
семестру,  згідно  з  графіком
навчальних  занять.  У  разі
відсутності  студента  на  занятті,

Min – 24 Max – 40



в дискусіях теми  необхідно  відпрацювати  в
письмовому вигляді

Самостійна робота
(реферат)

До  теми  1-7:  Підготовка  реферату
на  тему  дисципліни  (за  вибором
студента) 

Min – 12 Max – 20

Письмова
контрольна робота

До теми 1-4 
Min – 12 Max – 20

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-7
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:

1. Аудиторна робота:
Усна доповідь: 

5  балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно  та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу.  Допускаються  несуттєві
неточності;

3  бали  –  в  цілому  володіє  навчальним  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини
знань,  не  спирається  на  необхідну  навчальну  літературу,  Має  у  відповіді  суттєві
неточності;

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає,  недостатньо  розкриває  зміст  поставлених  питань.  Має  суттєві  помилки  у
відповіді.

Доповнення / участь в дискусіях:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення

теми;
2 бали – доповнення змістовне;
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

2. Самостійна робота (реферат):
 20-16 балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та

аргументовано  його  презентує,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  поставленого
завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

15-12  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

11-6 балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі  володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово



його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

3. Письмова контрольна робота:
 20-16 балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та

аргументовано  його  презентує,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  поставленого
завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

15-12  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

11-6 балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі  володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

4.           Підсумкова контрольна робота:
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та  додаткову
літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість  здійсненного
дослідження / підсумкової контрольної роботи;

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст  поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє
самостійність  та  достовірність  проведеного  дослідження  /  підсумкової  контрольної
роботи.  Допускаються несуттєві неточності;

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань,  самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Номер і назва теми
Кількість годин

Лекції Семінари Самостійна
робота

1
Тема 1. Найдавніші державні утворення на 
території України

4
4 7

2
 Тема 2. Зародження української державності. 
Київська Русь.

2
4 7

3 Тема 3. Галицько-Волинська держава. 2 4 7

4
Тема 4. Елементи української державності в 
Литовській Русі

2
4 7

Письмова контрольна робота 2
5 Тема 5. Козацька держава 6 4 7

6 
Тема  6.  Українська  державність  доби
національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.

4
2 7

7
Тема 7. Українська Радянська Соціалістична 
Республіка 4 4 7

Самостійна робота (реферат) 2 15
Підсумкова контрольна робота 2

ВСЬОГО 28 28 64

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій  -  28год.
Семінарів – 28 год.
Самостійна робота – 64 год.
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К., 1996.
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4. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.
5. Українська державність у ХХ столітті. - К., 1996. - С. 85-96.
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1995.
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Додаткова:

1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. – К., 1994.
2. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. – К., 1991.
3. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.
4. Брик М. Юрій Немирич, 1612-1659: На тлі історії України. – Льоссер, 1974.
5. Грушевський М.С. З політичного життя Старої України. – К., 1918.
10. Гуржій О. Українська козацька держава у другій половині ХVII-XVIII cт.:  кордони,

населення, право. – К., 1996.
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7. Забаревський М. В’ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. -

Відень, 1925.
8. Замлинський  В.О.  Творець  першої  української  конституції  (Пилип  Орлик)  //

Українська ідея. Перші речники. - К., 1994. - С. 63-80.
9. Історія України в особах. IX-XVIII ст. – К.,1993.
10. Історія України в особах. ХIX-XХ ст. – К.,1995.
11. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. Ред..) та ін. –

К., 2006.
12. Кресіна І., Кресін О. Гетьман П.Орлик і його Конституція. – К., 1993.
13. Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. – Варшава, 1938.
14. Володарі гетьманської булави. – К., 1994.
15. Мицик Ю. Політичні  концепції  Богдана  Хмельницького:  деякі  аспекти  реалізації  //
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Збірник наукових праць. – К., 1995. – С.25-39.

16. Нагорна  Л.П.  Політик,  воїн,  державотворець  (Богдан  Хмельницький)  //  Українська
ідея. Перші речники. - К., 1994. - С. 25-46.

17. Нагаєвсьький І. Історія української держави ХХ сторіччя – К., 1994.
18. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.
19. Сергієнко  Г.Я.  Суспільно-політичний  рух  на  Україні  після  повстання  декабристів.

1826-1850. – К., 1971.
20. Смолій В.А. З думою про Україну (Іван Мазепа) // Українська ідея. Перші речники. -

К., 1994. - С. 47-62.



21. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVIІ-XVIІІ століть: проблеми 
формування, еволюції, реалізації. - К., 1997.
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