
 

ЛЕКЦІЯ 1 (2 год) ЗМ1,Т1 

Тема: Вступ 

Мета: навчальна: ознайомити студентів з предметом та завданням курсу; 

періодизацією, історіографією; розглянути вплив природно-геграфічних факторів на 

розвиток історії України;  

пізнавальна: активізувати знання студентів з даного курсу;  

виховна: виховувати повагу до історичного минулого нашої держави. 

 

Література: 

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014 

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010 

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010. 

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с. 

 

План 

1.Предмет і завдання курсу історії України. 

2.Структура курсу. 

3.Проблеми періодизації історії України. 

4.Історіографія курсу історії України. 

5.Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України. 

 

Розповідь віикладача 

1.Історія – це наука про минуле людського суспільства, і про його сьогодення. 

Це наука про закономірності розвитку суспільного життя в конкретних формах 

просторово часових вимірах. 

Змістом – історії взагалі є історичний процес що розкривається в явищах 

життя людей відомості про які збереглися в історичних пам′ятках і джерелах. 

Історія наука багатогалузева, вона складається із цілого ряду самостійних 

галузей історичного знання а саме: іст. Економічного розвитку, політична, 

соціальна, воєнна. 

Предмет вивчення історії України – як науки, як навчальної дисципліни: 

*є наука про появу людей на території сучасної України їх розселення та 

спосіб життя, етногенез, стосунки українського народу з іншими народами, 

матеріальний та духовний розвиток, боротьба за свою незалежність, соціальні рухи 

на території України, діяльність видатних державних діячів, політиків тощо. 

2.Структура курсу: 

*давня історія (з найдавніших часів до ІХ ст..) 

*князівський період (ІХ – середина XIV ст..) 

*козацько-гетьманський період (1648-1764рр.) 

*перебування в складі імперій (1764-1917рр.) 

*Україна національна революція (1917-1920рр.) 

*Україна радянська (1920-1991рр.) 

*незалежна Україна (з 1991р.). 



3.Згідно з народницьким поглядом періодизація вирізняють 4 етапи: 

*княжа доба, тобто Київська Русь; 

*Хмельниччина – польсько-литовська доба; 

*до ліквідації Гетьманату 18 ст. козацька доба; 

*з ХІХ ст.. – доба національного відродження. 

Н. Полонська-Василенко відштовхувалася від таких самих категорій княжої 

доби, литовсько-польської та козацької доби. 

Іван Лисняк-Рудницький, зарубіжні історики. 

4. Серед писемних історичних найстаріших творів є літописи. Вони поклали 

початок розвитку історичної науки в Україні. Твори козацької старшини 

Симоновський «Коротке описання про козацький малоросійський народ». 

На початку ХІХ ст.. мало місце посилення інтересу до історії України. 

Створюються історичні товариства. 

Виходить праця «Історія Русів» викладено історію України з найдавніших 

часів до кінця 18 ст.. Дмитро Бантиш-Коменський «Історія Малої Росії» 1822р. при 

написанні використовувалися архівні матеріали. 

М. Костомаров (1817-1885) : «Гетьманство Виговського», «Гетьман Юрій 

Хмельницький», «Руїна». 

В.Антонович (1834-1908): «Дослідження про козацтво», «Дослідження про 

гайдамацтво». Дмитро Яворницький «Історія запорізьких козаків» 3т.. 

М.С.Грушевський «Історія України Руси» 10 т.. В. Липинський. 

Д.Дорошенко «Історія України 1917-1923рр», М.Литвинов «Історія України». 

Починають писати документальні праці . П.Денисовець «Колгоспне 

будівництво на Україні 1921-1925». 

«Голод 1932-1933рр. на Україні: очима істориків, мовою документів» 1990р. 

5. Помірний клімат, буйна рослинність, достатня кількість вологи, родючі 

грунти були зручними для проживання. Природні кордони, що з усіх боків оточують 

Україну – великі річки, Карпатські гори, Чорне та Азовське моря на півдні,сприяли 

компактному розселенню первісних племен. Відразу в післяльодовиковий період, 

виник унікальний природний парк, де впритул сходяться усі три смуги помірних 

широт – степова, лісостепова, лісова. Це підштовхувало до ранньої спеціалізації 

господарства, формуючи певні мікрорегіони, або історично-культурні області.  

  

Закріплення нових знань і вмінь. 

Бесіда: 

1-що таке історія? 

2-які історичні джерела Ви можете назвати? 

3-який вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України? 

 


